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Miu Hensigt med denne Afhandling har været dels at drage Koiise~

kvotsernc af de nof/ferne. kriliske Undersøgelser, som i de sidste Aar er

komtie frem jxta Omar Khajjam-Forskningens Omraade. dels at forsagt

Ilt fremstille Omar Khajjåms Rubåijåt i Sammenhæng med det litterære

og kiilinrelle Milieu, hvoraf den er fremgaaet. Der er hidtil kun gjort

.svage Tillob fil en saadan Behandling af Rubåijåt paa bred Basis,

skønt netoji den Omstændighed, at Værket repræsenterer alle de Idékrese,

hvori jiersisk Poesi overhovedet bevæger sig, synes at opfordre dertil.

Man har i for høj Grad betragtet Rubåijåt som et isoleret Fænomen,

som et Aandsfoster af en ejendommelig og original Digterpersonlighed.

Det var mit Uaab, at denne Bog vilde kunne give Bidrag til en klarere

Forstanelse af det omstridte Digterværk.

At det har været mig muligt at samle det fornødne Materiale, der-

for kan jeg takke Københavns Universitet, der velvilligt to Gange har

tilstaaet mig Kommunitetets liejsestipendinm. Idet jeg endvidere takker

alle dem, der paa forskellig Maade har vist mig Interesse under mine

Studier, henvender jeg ganske særligt en hjærtelig Tak til den Mand.

hvem min Bog er tilegnet. Docent Dr. phil. J. Østrup, for den utrættelige

Imodekommenhed. hrormed han har staaet mig bi paa enhver Vi.s.

I Transkrijilionen af de orientalske Navne, har jeg af praktiske

Grunde afholdt mig fra at benytte punkterede Bogstaver o. 1. Lanfft

Vokaler har jeg betegnet ved en Cirkonfiex og det punkterede Kuf ved <{.

I orientalske Ord, der hyppigt forekommer i evropæiske Sprog, .som

Koran. Islam o. s. v.. har jeg beholdt den gængse Form. Bogstavet

Dhåd har jeg af Hen-sgn til Konsekvensen gengivet ved dh baade i

arabiske og i persiske Navne.

28. April Ifio-^.
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FØRSTE AFSNIT

Oversigt over Omar Khajjåm-Studiet i Evropa.

I.

Omar Khajjam har haft en mærkelig Skæbne. I Orienten har man

lige fra hans egen Tid af ydet ham al skyldig Honnor, som den Au-

toritet, han var, paa Astronomiens og Matematikens Omraade; derimod

har man bestandig forkætret og fordømt ham — eller forbigaaet ham

med Tavshed — som Digter, medens man alligevel læste og ned ham.

Hos Hutiz var Hedonismen og Rebelskheden dog helt igennem forbundet

med et Anstrøg af Sufisme, som bevirkede, at man med ægte persisk

Komediespil kunde prise den fromme Mystik, der laa bag ved de verds-

lige Billeder, og samtidig goutere disse efter deres rent bogstavelige

Mening; men Omar Khajjåms Oprørskhed var for aaben og for poten-

seret til, at man ret turde tilstaa sin Sympati for ham, skont Sutierne

selv havde knæsat ham som deres Mand. At hans Digte ikke desto

mindre gennem Tiderne har været en kær Læsning for Perserne, frem-

gaar tydeligt af den Mængde apokryfe Tilsætninger, som har gjort

Omars digteriske Produktion saa problematisk.

1 Europa var han næsten ukendt, indtil et engelsk Digtergeni for

et halvt Aarhundrede siden moderniserede ham og præsenterede ham

for det skeptisk-melankolske, spleensyge nittende Aarhundredes Europa,

som en beslægtet Aand, og Omar blev i kort Tid Genstand for en be-

gejstret Hyldest, som næppe nogen anden persisk Digter har kunnet

glæde sig ved. Denne Bevægelse, der oprindelig hørte hjemme i Eng-

land og de engelsktalende Dele af Verden, fandt ogsaa Genklang rundt

om paa Europas Fastland, og fra nu af var Omar Khajjam rangeret

ind blandt den persiske Lyriks store Klassikere.

Inden vi gaar over til at undersøge Omar Khaijams Rubaijut og

dens Stilling i den persiske Litteratur, maa vi give en Oversigt over

Omar Khajjam-Studiets Udvikling i Europa. Thomas Hyde, Professor
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i Oxford (t 1703) synes at have været den ferste Europæer, der har

haft Opmærksomheden henvendt paa Omar^). Han har i et persisk

Haandskrift fundet nogle JMeddelelser om den berumte Astronom Omar

Khajjåms Død, nemlig Historien om. hvorledes han i en af sine Disciples

Nærværelse profeterede, at hans Grav skulde være et Sted, hvor Norden-

vinden kunde strø Blomster paa den, og hvorledes den samme Discipel

senere fandt, at Profetien var gaaet i Opfyldelse^), samt Historien om,

hvorledes han efter Døden viste sig for sin Moder og i et Rubåi op-

fordrede hende til ikke at bede til Gud for ham ^). »Et deinde postea

in eodem Codice Persico sequuntur alia tetrasticha, forte ducenta.«

Desværre nytter denne Oplysning os ikke noget, da vi ikke ved, hvad

det er for et Haandskrift, det drejer sig om.

Sir Gore Ouseley (f 1844) anfører henimod Slutningen af sine

»Biographical Notices of Persian Poets« *) nogle Aforismer, hvoraf to-

hører til Omar Khajjåms Eubåijåt.

I niende Bind af Notices et Extraits des manuscrits de la

Bibliothéque imperiale« (1813) giver Jourdain nogle Uddrag i

Tekst og Oversættelse af Mirkhonds Raudhat-es-safa, bl. a. Kapitlet

om Assassinerne. Heri citerer han et Stykke af Vasaja, en Slags

Haandbog i Ministergærning, som den berømte Nizåm-el-raulk skulde

have skrevet til Brug for sin Søn Fakhr-el-mulk, der var Vezir hos

Sultan Barkiåruq. og da dette Stykke senere stadig blev lagt til Grund

for Undersøgelserne om Omar Khajjåms Liv og Digtning, anfører vi

det her in extenso^):

Imam Muvaffaq Nischåpiiri — Gud være hans Sjæl naadig! — var

en af Khoråsåns største lærde og meget æret og velsignet af alle.

Denne ædle Mand var over 85 Aar gammel, og det var den almindelige

Tro, at ethvert Barn, som læste Koranen og studerede Traditionsviden-

skaben under ham. nok skulde naa til Lykke og Herlighed. Af den

Grund sendte min Fader mig under Lodelse af Juristen Abd-es-samad

fra Tus til Nischåpur, for at jeg skulde hengive mig til nyttebringende

') Relifjionis Veteruiii Persarmii Histuria, Appendix, 2. Udg. p. 529—31.

•') 8e p. 30.

») Se p. 32—33.

*j London 1846.

*) Dot siunine Sted er al'trvkt efter den originale Vasajå af Scliefcr i Siipple-

irwiit til Siasset-Nanieh (l'aris 1897). Det afvijj^er i Koriiien kun lidt fra

.Mirkhonds Citat.



Studier i denne store Mands Selskab. Han modtog mig med Verrfighed

og viste mig, saa længe jeg var i hans Tjenest*', saa megen Hengiven-

hed og Venskab, at jeg forblev i Lære hos ham i tire Aar. Hakim
Omar Khajjam og den elendige Ibn Sabbah var l)egge nylig ankomne

for at staa i La-re sammesteds. De var paa min Alder og tilfulde be-

gavede med en god Forstand og en kraftig Karakter, og de sluttede

Venskab med mig, og naar vi forlod Imamen, sluttede de sig til mig,

og vi repeterede i Fællesskab den gennemgaaede Lektio. Hakim Omar
stammede fra Nischapur, og Hasan Sabbåhs Fader Ali var en from

Mand, men herte til en Sekt, der hyldede vrange Lærdomme. Han
boede i Rai. Abu Muslim Razi, Statholderen over den Landsdel, ud-

mærkede sig ved sin rene Tro og sine ortodokse religiose Grundsæt-

ninger, og efter de Folks Skik, som folger Sunnaen og den ortodokse

Tro, viste han aabent sit Fjendskab mod denne Vranglærer. Alligevel

sogte denne bestandig overfor Abu Muslim at rense sig for sine for-

rykte Ord og Gerninger og ved løgnagtig Tale og falske Eder at stille

sig i det bedste Lys, og da Imam Muvat!aq Nischåpuri var et Mønster

for de rettroende Sunniter, sendte han (Ali) for at befri sig for Mis-

tanken om Kætteri sin Søn til Nischapur og satte ham i Skole hos

Imamen. Selv gik han i Kloster for at vandre Fromhedens Vej, men

snart gik der Rygter om uortodokse og kætterske Udtalelser af ham.

snart beskyldte man ham for Vantro og Fritænkeri. Han paastod. at

han var af arabisk Afstamning og sagde: »Jeg er af Slægten Sabbah

fra Himjar; min Fader kom fra Kufa til Qom og fra Qom til Rai. ^

Men Folkene fra Khorasan og navnlig Indbyggerne af Provinsen Tus

benægtede hans Ord og sagde, at hans Forfædre havde hnrt til Lands-

bybeboerne i den Provins. — Altsaa denne elendige (Hasan) sagde til

mig og Khajjam : »Det er den almindelige Mening at Imam Muvatfaqs

Elever vil naa til Storhed. Nu er det utvivlsomt, at om vi ikke alle

naar dette Maal, vil dog en af os naa det. Hvorledes skal vi nu des-

angaaende trætte Aftale og Overenskomst indbyrdes?« — »Som Du vil.

svarede vi. — Han sagde: »Lad os da forpligte os til, at deu af os,

hvem Lykken er gunstig, skal lade de andre faa lige Del deri og ikke

give sig selv Fortrin for dem.< — »Lad det væ^re saa!« sagde vi, og

saaledes kom denne Overenskomst i Stand. — Som nu Tiden gik, rejste

jeg fra Khorasan til Transoxanien og Ghaznin og Kabul, og ved min

Tilbagekomst tik jeg overdraget Ledelsen af Statssagerne under Sultan



Alp Arslans Regering. Hakiin Omar Khajjam kom til mig, og jeg op-

fyldte de Forpligtelser, som den paa Hasans Opfordring sluttede Pagt

og Overenskomst paalagde mig, og modtog ham ved hans Ankomst

med Hæder og Ære. Derefter sagde jeg: »En Mand med dine Fuld-

kommenheder ber høre til Sultanens Omgangskres, og da min høje

Stilling ifølge den Overenskomst, vi indgik i Imam Muvaffaqs Skole,

tilkommer os i Fællesskab, vil jeg oph'se Sultanen om din Dygtighed

og lægge ham din Duelighed og Indsigt saa stærkt paa Hjærte, at Du

ligesom jeg skal opnaa hans Fortrolighed.« Hakim sagde: »Din ædle

Natur, dit godlidende Hjærte, din smukke Karakter og din Højsindethed

foranlediger Dig til at vise mig saa store Velgerninger; hvorledes

skulde ellers en Mand, der er Vezir over Osten og Vesten, kunne være

saa nedladende mod en ringe Person som mig? Og jeg tvivler ingen-

lunde om, at Du mener det oprigtigt med dit velvillige Tilbud og ikke

pønser paa Intriger, thi noget saadant vilde være utænkeligt i Betragt-

ning af din ædle Karakter og din ophøjede Stilling. Du bringer mig

i stor Gæld til Dig ved dine Velgerninger mod mig, og selv om jeg

viede hele mit Liv til Taknemligheden mod Dig, kunde jeg aldrig

komme ud af min Gæld til Dig for det Ædelmod, Du nu udviser mod

mig. Men det er mit Ønske og min Anmodning, at jeg bestandig maa

være din tro Tjener. Den høje Rang, som Du vil føre mig frem til,

svarer ikke til mit Behov, og en Velgærning, som man tilkæmper sig,

fører gærne til Utaknemlighed, — hvad Gud forbyde! Den bedste

Hjælp, Du kan give mig, er at sætte mig i Stand til at sidde i en

Krog under din Beskyttelse og fremdeles beskæftige mig med nytte-

bringende videnskabelige Studier og med at bede til Gud, at Du maa

leve længe.« Den samme Tale gentog han stadig, og da jeg indsaa,

at det var hans Hj ærtens Mening, tildelte jeg ham for hans Levetid

en aarlig Sum af 1200 Mithqåler Guld af Nischapurs Indkomster. Og

derefter vendte han tilbage og perfektionerede sig i Videnskaberne og

særlig i Astronomien, hvori han opnaaede en høj Grad af Fuldkommen-

hed. Under Sultan Melikschåhs Regering kom han til Merv og op-

naaede stor Udmærkelse i den filosofiske Videnskab; Sultanen under-

støttede ham, og han opnaaede saa huj en Rang, som de største Viden-

skabsmænd og Filosofer kan naa. — Men hin elendige (Hasan) lod ikke

børe fra sig i Sultan Alp Arslans Tid; først under Sultan Melikschåhs

Regering meldte han sig, og i det Aar da Sultanen var kommen til



Ende med de Vanskeligheder, som Qavurd ') havde foraarsaget, og

havde dæmpet det af ham stiftede Opror, kom den elendige til mig i

Nischapiir; og jeg opfyldte min Forpligtelse mod ham, som det sommer

sig for Folk, der iagtager Troskabslofter og plejer Sandhed og Ket-

skalfonhed, og viste ham al rimelig Hæder, Ære og Opmærksomhed.

Dag efter Dag viste jeg ham nye Velgærninger, og sorgede jeg for at

opfylde hans Ønsker. En Dag sagde han: >0 Khodja, Du er jo en

Filosof og en overlegen Aand, og Du er overbevist om. at denne

Verden er et Gode af ringe Værd; er det da riortigt. at Du af Hen.syn

til verdslig Hæder og af Ka-rlighed til Verden svigter Pagten og slutter

Dig til deres Skare, »som bryder Overenskomsten med Gudc ?'<-). —
»Det forbyde Gud!< sagde jeg. — »Ja,'< sagde han, »Du har ganske

vist ydet mig overordentlige Velgærninger og vist mig en ubegrænset

Velvilje, men Du ved dog selv, at det ikke er det, der er blevet aftalt

mellem os.« — »Det indrømmer jeg,« svarede jeg. »og mine Embeder

og Værdigheder, baade de, jeg har arvet, og de. jeg selv har erhvervet,

skal være fælles mellem os.« Og derefter indførte jeg ham i Sultanens

Selskab og tilsikrede ham en passende Stilling, og jeg meddelte Sultanen,

hvad der var gaaet for sig imellem os, og fortalte ham saa meget om

hans udstrakte Kundskaber og hans prisværdige Egenskaber og gode

Sæder, at han opnaaede en Ministers Værdighed og Sultanens Fortro-

lighed. Men han var ligesom sin Fader en Bedrager og en Løgner og

en Usling og en fordærvet Person, og han paatog sig Ærlighedens og

Ketskattenhedens Klædebon, saa at han i kort Tid ganske vandt Sultanen

for sig og opnaaede saa megen Indflj-delse, at Sultanen i mange vigtige

og vanskelige Sager, hvis Udfald afhang af Ketsindighed og Samvittigheds-

fuldhed, lod sig lede af hans Ord og fulgte hans Mening ved Afgørelsen.

Hensigten med min Fremstilling af dette er at vise, at det var mig,

der bragte ham frem til den høje Værdighed, han naaede. Men tilsidst

avledes der af hans Ondskab Intriger, hvorved det na^-r var gaaet saa

galt, at min mangeaarige Anseelse var blevet spredt i Stovet; thi til

Slut viste hans slette Karakter sig paa én Gang, og Misundelsen kunde

spores paa den afskyeligste Maade i hans Gærninger og Ord.« ....

Joseph von Hammer-Purgsta 11 (f. 1774, t 1856), som vod

' Alp Arslåns Bnnler; han havde gjort Opror forst mod denne, siden mod

iMolik.-ichuh, men var tilsidst blevet fanget og dræbt.

") Koranen s. II, 25.



sin store Samlertlid har bidraget ikke lidet til at vække Interessen for

orientalske Studier, har ogsaa Æren af at have henledt Orientalisterues

Opmærksomhed paa Omar Khajjåm. I sin Geschichte der schonen
Redekiinste Persiens (Wien 1818) p. 80 omtaler han iidforligt

denne »Fritænkernes og Religionsspotternes Digter,« »den persiske

Digtekunsts Voltaire.« Han fortæller Historien om Kammeratskabet

med Nizam-el-mulk og Hasan Sabbah og opstiller den noget dristige

Formodning: »Omar Chiam, als Freund Hassan Sabbah's half ihn ver-

muthlich ziir Begriindung seiner teutlischen Lehre und Gesellschaft.«

Han giver saa en metrisk Oversættelse af 25 Rubåi efter et MS., der

indeholdt 300.

Reinaud har en Notits om Omar i Indledningen til sin Over-

sættelse af Abul-Fedå ^). Han omtaler Triumvirathistorien og fortæller,

at Nizåm-el-mulk satte ham i Spidsen for det Observatorium, som han

havde grundlagt, og overdrog ham at reformere den Tidsregning, der

var indført i Persien lidt for den muhammedanske Invasion -), og som

ikke mer stemte overens med det astronomiske Aar. Den nye Kalender,

som nogle lærde har fundet mere fuldkommen end vor, selv efter

Gregor XIILs Reform, fik Tilnavnet El-djalåli efter Sultanens Æres-

titel Djalål-ed-din. Omar ledede endvidere de astronomiske Fore-

tagender, som skulde vidne om Videnskabens høje Standpunkt paa denne

Tid. »Desværre forbandt han med Astronomien Smag for Poesi og

Fornøjelser.«

I 1851 udgav Woepcke, Professor i Matematik i Bonn, Omar
Khajjåms arabiske Afhandling om Algebraen ^). 1 Indledningen hertil

fremfører han Triumvirathistorien, omtaler kort Omars Digtervirksomhed

og anfører en Notits om ham fra Ibn-el-Qiftis Tarikh-el-hukama:
Omar al-Khajjam, Imam af Khoråsån og en fremragende lærd i

sin Tid, var hjemme i Grækernes Videnskab, og han ansporede til

Søgen efter den eneste Dommer (Gud) ved Renselse af Legemets Drifter

for at hæve den menneskelige Sjæl. Han opfordrede ogsaa til Studium

af Statsvidenskaben efter Grækernes Principer. Nu har senere Suiier

ment at være i Overensstemmelse med nogle af hans Digte efter deres

»,) Tom.- I, Paris 1848 p. CI.

'j Jezdegerds Æra.

'j L'AlgL'bre d'Uiiiar AlklKuyami, publiée, traduite et accompagnée d'oxtraits de

iiiaiiiiscrits inédits, Paris 1851.



bogstavelige .Mening, og de liar omplantet dem i deres System og gjort

dem til Genstand for Diskussion i deres ollentlige Forsamlinger og

private Sammenkomster; men deres indre Hetydning indeholder Kærnerne

til den universelle Heligion ') og almindelige Bestemmelser, der sammen-

fatter alle Livets Pligter. Og da Folk heskieftigede sig med hans

religiose Meninger og drog frem fra det skjulte, hvad han vilde d«lge,

frygtede han for sit Liv og holdt sin Tunge og sin Pen i Tomme.

Han g^jorde Pilgrimsrejsen mere af et Tilfælde end af Fromhed, og

hans urene Hemmeligheder skinnede frem, selv om han ikke omtalte

dem i Onl. Da han naaede til Baghdad, ilede hans Kolleger i Studiet

af de gamle \'idenskal»er til ham. men han lukkede Dnren for dem

som en. der angrer og ikke bryder sig om Kammeratskahet. Da han

var vendt tilbage fra sin Pilgrimsrejse til sit Land, gik han baade

Morgen og Aften til Bedestedet, og han sogte at skjule sine Hemme-

ligheder, men det kunde ikke være andet, end at de dog viste sig.

Han var uden Lige i Astronomi og Filosoti; og han vilde være blevet

betragtet som et Mønster paa disse Omraader, hvis han havde været i

Besiddelse af Dyd. Man har af ham flygtige Digte, hvis skjulte Me-

ning skinner frem trods Omskrivningen, og som fors[tilder hans Stræbens

Anstrængelser ved den dunkle Udtryksmaade: ^

Da min Sjæl or tilfreds med et nodtorftigt Udkomme, som mine Hænder og Arme

kun med Besvær fremljriiiger,

€r jeg i Sikkeriied for alle Skæbneomvekslinger, og min Haand og mine Planer

bevarer nng i Prevelsens Tid.

Har ikke Stjærnerne i deres Konstellationer bestemt, at alle de lykkebringende

Stjærner skul vende sig til Ulykke?

O min Sjæl, slaa Dig til Ru paa dit Hvilested, Du vil kun omstyrte din Hviles

Top ved at g»»ie dens Grundvold for snæver.

Kort efter begyndte Enghenderne E. B. Cowell -) og Edw.

Fitzgerald (t 1883) at beskæftige sig med Omars Kubaijåt. Cowell

sendte Fitzgerald en Kopi af et Omarhaandskrift ^), og denne sendte

atter en Afskrift heraf til den bfkendte franske Orientalist G a re in de

Tassy, som deraf tog Anledning til at skrive en Artikel Note sur les

') Shukovski og Koss folger en anden Læsemaade: >but tiuir inner meaning

is a stinging serpent to tiie Holy Law< (J. R. A. S. 1898; Fresh light on

Omar Kliayyåm, om denne Artikel se Kap. H .

•) Nu Professor i Sanskrit i ('ambridge.

') Bodlcian MS, se ndfr.
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Eubaiyat de Omar Khaiyam« i Journal Asiatique (1857, 5. serie, t. IX

p. 548 ff.). De Tassy priser Omars rene, mandige og ukunstlede Stil,

men foler sig frastødt af det Præg af Ateisme og Materialisme, der er

over hans Digte, hvis man skal forstaa dem bogstaveligt. Han mener,

at »ce qui motive la rareté des manuscrits et le plus ou moins de

quatrains qu'on a admis dans ceux qui existent, c'est probablement la

hardiesse des expressions de l'auteur que les copistes, bons musulmans,

n'ont pas voulu reproduire« ^). Som- Prøve anfører de Tassy ti llubåi

i Tekst og Oversættelse.

Cowell anmeldte Woepckes Algebraudgave i Calcutta Review 1858.

Han gav her tillige en Omarbiografi paa Grundlag af Hyde, Vasåja og

Reinaud samt en Notits af Hådji Khalifa«") og fremsatte sin Bedømmelse

af Omar som Digter. Han siger bl. a. : »Med Hensyn til Finhed

(terseness) i Udtrykket og Kraft i Tanken kender vi ingen p]pigraramer

som disse, ikke engang i den græske Antologi, medens kun Lucretius

kan maale sig med dem i lidenskabelig Alvor og koncentreret Sørg-

modighed. De epikuræiske Træk, som gennemtrænger dem, forøger

kun deres mørke Melankoli; vi forstaar, at Munterheden er kunstlet,

og Digterens Smil er kun en risus sardonicus af Fortvivlelse.« Omar

var »falsk mod sit bedre Selv og manglede indre Harmoni, han kendte

ikke den guddommelige Side af sit Væsen, og derfor formaaede de

grundige Studier, hvortil han helligede sit Liv, ikke at yde ham nogen

solid Glæde.« Cowell vender atter og atter tilbage til Sammenligningen

med Lucretius. Omar levede i en Tid, hvor det religiøse Mørke havde

avlet Mysticisme og Askese, men disse Lærdomme, der heller ikke

havde kunnet give den søgende Fred, var druknede i Hykleri og Bedrag,

og Omar Khajjåm er Udtrykket for den uundgaaelige Reaktion herimod.

Saa kom i 1859 Fitzgeralds epokegørende Oversættelse eller rettere

Parafrase af Rubrdjåt. Professor Charles Elliot Norton har karak-

teriseret Fitzgerald og hans Værk med disse Ord: »He is to be called

»translatør« only in default of a better word, one whieh should express

the poetic transfusion of a poetic spirit from one language to another,

and the re-representation of the ideas and images of the original in a

form not altogether diverse from their own, but perfectly adapted to

^) I Virkeliglicdcii forlioldiT drt sig tværtimod saalcdos, at man .som llcs:r\ finder

do dristit^ste Dif^te i do fleste MSS o<j orientalske Udgaver.

») Ed. Fluogel III p. 570: Zidj-i Melikschahi (o: M.'s astronomiske Tavler)

udgivet af Omar Alkhajjam, omtales af Abd-elvahid i Kommentaren til Si fasl.



the new conditions of timp. j)Iaro ciistoni and habit nf mind in whicli

they reappear« '). Alligevel maa Kitzgeralds Kiibaijat snarere be-

tragtes som et genialt engelsk Digterværk end som et virkelig adækvat

Udtryk for Aanden i den originale Rubaijat. Han har taget det

halve af et Digt og slaaet sammen med det halve af et andet, eller en

Linje af et og tre af et andet, han har spundet et Digt ud til flere

eller slaaet flere sammen til et; undertiden har han benyttet Linjer af

Farid-ed-din Attar-); kort sagt, han har behandlet sit Stof saa frit, at

man kun med Meje kan finde Originalerne til inert enkelt Sted. Ved

denne Fremgangsmaade har han opnaaet at bringe en vis Enhed tilveje

i Omars Livssyn: Opfordring til at drikke og nyde Livet idag, fordi

vi skal de imorgen. Klage over vor Uvished med Hensyn til den til-

syneladende meningsløse Tilværelses Maal og Hensigt og over vor

Magtesleshed overfor den ubarmhjertige Skæbne, og Haan mod de

devote Hyklere, det er Hovedindholdet af Fitzgeralds 75 Rui»ai; men

der er andre Sider af den heterogene Omarske Digtning, som ganske

saMies.

I 1868 udkom anden, en Del ændrede L'dgave af Fitzgeralds

Kubaijåt. hvor Digtenes Antal er foroget til 110. 1 tredje Udgave 1872

er ni Digte strogne, og Tallet lol blev da staaende i alle folgende

Udgaver'). Det var først med den anden Udgave, at Fitzgeralds Værk

blev ret bekendt, men saa udbredtes baade Omar Khajjams og Fitzgeralds

Ky med rivende Hast over hele den engelsktalende Verden. Man gen-

fandt her den utilfredsstillede metafysiske Trang, den Svingen mellem

Skepsis og Mystik, som var selve det nittende Aarhundredes Kende-

mærke. Snart kendte Alverden »the Astronomer-Poet < og Historierne

om hans Kammeratskab med Nizam-el-mulk og Hasan Sabbåh og om
Blomsterne paa hans Grav. RubaijTit blev en af Englændernes og

Amerikanernes mest yndede Boger, og endnu stadig udkommer Oplag

paa Oplag af denne Bog, navnlig i Amerika '). Der stiftedes Omar

') North American Review, Oktober 1869, citeret i Indledningen til lUron-AUcns

Omar Kliajjåin Udpave, p. XXXIV.
') Se Horon All.n: Some Sidelights upon Edw. Fitzgeralds Po.<m >The Rubaiyat

of Omar Khavvåni. i 1898.

') Et Uj)tryk af forste Udgave er udkcmiiiu't i London og New York r.H.tl.

*) Særlig interessant er Nathan Haskell Doles ^lullivarioruni Edition (Bost«>n

1895. 2 voll), hvori Kvintessensen af alt. livad dor er skrevet om Omar og

om Fitzgerald, er .samlet.
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Khajjam-Klubber, som dog snarere burde kaldes Fitzgerald-Klubber, da

de saakaldte »Oraarianere« brj'der sig lidet eller intet om at sege til-

bage til den persiske Original. Der blev skrevet begejstrede Rubåi til

Omars og Fitzgeralds Pris, medens nøgterne Hoveder skrev satiriske

Rubåi mod hele denne Bevægelse^).

Der opstod ogsaa en hel engelsk Tidsskriftlitteratur omRubåijat.

Men Fejlen er gennemgaaende den, at Original og Oversættelse blandes

sammen, og Omar bedømmes gennem Fitzgerald. Nogle har læst den

i Mellemtiden udkomne Nicolas'ske Oversættelse og forsøger at sammen-

holde den med Fitzgeralds, navnlig med Hensyn til Spørgsmaalet om.

hvorvidt Omar var Sufi eller ikke. Andre søger uden synderligt Kend-

skab til orientalske Kulturforhold at analysere Omars Sjæleliv eller

kommer med moraliserende Betragtninger, der i Reglen ender med en

Apologi for Kristendommen.

Den første, der ret saa Forskellen mellem Omar og Fitzgerald, var

en med persisk Sprog og Litteratur fortrolig Dame, Mrs. Jessie E.

C ad el 1. I en Artikel »The True Omar Khayyam« i Fraser's Maga-

zine, Maj 1879, påaviser hun en Del af Fitzgeralds Yilkaarligbeder

overfor Originalen og giver tillige nogle almindelige Bemærkninger om
Omars Stilling i den persiske Litteratur. »Han kan siges at staa midt-

vejs mellem FirdCisis og de store sufiske Digteres Tid. Han skriver

endnu den førstes rene, ukunstlede Sprog, men han giver os ikke for-

tællende Poesi, og han beskæftiger sig med Problemerne om Liv og

Død, Synd og Skæbne, Fortid, Nutid og Fremtid, hvilke Ting i den

muhammedanske Teologi var behandlede paa en Maade, som ikke kunde

tilfredsstille persiske Aander, og derfor fremkaldte Mysticismen hos

Attår, Djelal-ed-din Rumi og Sadi. Han er den eneste Repræsentant

for den Periode af Fritænkeri, som siges overalt at være Mysticismens

*) Et af Omar Khajjåm-Begejstringens vilde Skud er »Tutin's Coneordanoe to

Fitzgerald's Translation of the Rubaiyat of Omar Khayyam,« et Leksikon over

alle de i Fitzgeralds forskellige Udgaver forekommende Ord, lige ned til and,

og Sammenstilling af deres Forekomststeder i de enkelte Udgaver. — Herbert

Wilson Greene har s])ildt sin Tid med at oversætte Fitzgerald i)aa Latin. —
8om et Kuriosum kan nævnes, at Dole i et »Danish newsjjaper«, hvis Navn

og Dato han dog ikke er i Stand til at konstatere, har fundet nogle af Fitz-

geralds Vers i dansk Oversættelse. De er ikke stort værre eller bedre end

den Gengivelse al' Fitzgerald, som Hr. Holger Bagger har beriget den danske

Litteratur med.
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Forlober.« Mrs. L'adell tat^'fr Omar i Forsvar mod Be.sk\i"liiiii;^i-H inr

Ateisme otj minder om, al han i hvert Kald »aldrig tvivler om Til-

værelsen af en Undertrykker«; men forovrigt er hendes psykologisk-

etiske Overvejelser ikke synderlig nye eller originale.

1 The New Englandes vol. XLIX anwH) anstiller \\ . L. l'helps

en Sammenligning mellem OmarKliajjam og Schopenhauer: de er begge

storre i Litteraturen end i Filosofien, de er begge Pessimister i deres

Syn paa Verden, begge Fatalister, der tror paa Skæbnens »absolute

Despotismes de tror begge, at Menneskets Sjail gaar ind i den dods-

tavse (voiceless) Nat, hvorfra den kom. Men fra de samme Grundideer,

kom de til modsatte etiske Losninger. Schopenhauer siger: Du skal

fly fra dig selv ved Askesen, ved at fornægte Viljen til Livet;- Omar

siger: »Du skal fly fra Dig selv ved ubekymret at boltre dig i Livets

Nydelser.« Men maaske gjorde han dog dette paa Papiret alene*), lige-

som Schopenhauer kun var en Helgen paa Tryk. — For dette ensidige

Syn paa Omar er Fitzgerald atter ansvarlig.

Mere Interesse end alle disse Tidsskriftartikler har de l'dgaver og

Oversættelser af Omar Khajjam, som udkom baade i England og paa

Fa.stlandet. 1 1867 optrykte J. B. Nicolas den litograferede Teheran-

udgave af Kubaijat med vedfojet fransk Prosaoversættelse-). Som en

fuldblods Tilhænger af den i Orienten gængse sufiske Fortolkning af

Omar soger han at hegge en mystisk-religios Betydning i selv de mest

radikale epikuræiske og materialistiske Digte; men i denne Betragtnings-

maade har han næppe faaet en eneste europæisk Forsker til at følge sig.

Gode metriske Oversættelser besorgedes paa Tysk af Grev A, F. v.

Schack^) og Boden stedt-*). — Paa Engelsk oversatte E. H. Whin-

field i 1882 paa Vers 253 Kubåi i »Triibner's Oriental Series«, og i

1883 udgav han den persiske Tekst til 5U0 Kubai med uietrisk Over-

sættelse. Skont denne Udgave kun har faa Noter og tillige skæmmes

af en Del Trykfejl, er den vistnok den, som almindelig benyttes af

Folk, der vil læse Omar Khajjam paa Originalsproget. 1 sin Indledning

') Den samme Formodningr var fremsjii al Thoinas Biiilev Aldrioh i Tlie Atlanti.-

Monthly ^Apr. 1878).

') Les Quatraiii.-^ de Klu-vaiii, |>ul)l. et tråd. ynr J. 15. Nicolas, l'iiris 1867.

*) Stroplien des Omar Clujam, Stuttg. 1878.

*) Die Lieder und Spruclio des Omar Cliajjam, Breslau 1881. — Det lille Udvalsj

af Omars Digte, der tindes i WoUheim da Fonsoi-as »Die Nationalliteratur

-•^aiinntlioher VOlker des Orients« er væsentlig kupieret efter Hammer.
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samler "Whinfeld det, der indtil Dato var fremkommet til Belysning af

Omars Liv og Person'), og han forsøger at klassiticere Digtene efter

deres Indhold. Han inddeler dem i seks Grupper: 1) Schikajat-i

ruzgår, Klager over »Himmelhjulet«, Skæbnen, Verdens Uretfærdighed.

Tab af Venner, Menneskenes begrænsede Evne og Lod; 2) Hadjv, Sa-

tirer over Hykleriet, de frommes Ufromhed, de lærdes Uvidenhed og hans

egen Samtids manglende Vilje til at tage ved Lære; 3) Firåkija og

Visa li ja, Elskovsdigte, Sorg over Adskillelsen fra og Glæde over For-

eningen med den elskede, bogstaveligt eller symbolsk at forstaa; 4) Ba-

hårija, til Foraarets, Havernes og Blomsternes Pris; 5) Kufrija, ir-

religiøse og oprørske Udbrud, hvori Skabningens Synd lægges over paa

Skaberen, Profetens Paradis og Helvede haanes, Vin og Nydelse prises,

og der prædikes ad nauseam »spis og drik (særlig drik), for imorgen

skal I dø«; 6) Munadjåt, Henvendelse til Guddommen, snart i From-

hedens almindelige Sprog med Klager over Synden og Bøn om Tilgivelse,

snart følgende den mystiske Fraseologi med Krav om Frigørelse for

Selvet og Forening med Guddommen. Hans Klager og hans Satirer,

mener Whinfield. maa vel have personlige Aarsager; »hans Udtalelser

om Hurierne og de andre hellige Ting vakte en saadan Forbitrelse mod

ham, at han én Gang var i Livsfare^), og mærkeligt er det, at han

overhovedet ikke mistede Livet i en By som Nischapur, hvor odium

theologicum rasede saa voldsomt, at det fremkaldte en blodig Borgerkrig-^).

Efter Nizåm-el-mulks Død har Omar Khajjåm rimeligvis mistet sin Pen-

') .Teg ved ikke, hvorfor Whinfield gor Sehaliraståiii til Forfatter af di'n af

Woepcke citerede Tårikh-el-hukamå. Ganske vist har Schahrastani ogsaa

skrevet en Tårikh-el-hukamå, men da Woepcke udtrykkelig betegner Ci-

tatet sora taget fra Ibncl-Qifti, og da Whinfield ikke giver nogen Grund for

Forandringen, maa man antage, at det beror paa en Fejltagelse fra Whinfields

Side. Shukovski og Ross (se Kap. II) har da heller ikke taget Notits deraf.

Derimod har Whinfields Forveksling forledt H. G. Keene til i en Artikel i

Calcutta Review (.Jan. lS9b) at soge Bevis for, at Omar ikke var Sufi, i den

Omstændighed, at Schahrastani, der levede fra 1086 til 1153 e. K. og altsaa

maa have vidst, i hvilket Lys Samtiden saa ham, ikke omtaler ham som Sufi.

-) Se Ibn-el Qiftis Beretning ]). 7.

*) Schafiiter og Haneiiter slog sig sammen og angreb Kerråmiterne ^on af Abil

Abdallåh Muliammed el Kerråmi stiftet Sekt, der vilde tilskrive Gud et men-

neskeligt Legeme); mange blev dnebte i)aa begge Sider, Kerråmiterne led

Nederlag, og deres Skoler blev nedrevne (Defréniery: Recherches sur le regne

de Barkiarok, J. A. 5. serie t. II., efter IbnelAthir).
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sion og er saaledes blevet reduceret til Fattit,'dom. De fleste af Kær-

lighedsdigtene har formodentlig mystisk Betydning, Wliintield tvivler om,

at Omar var »a person very susceptible of the tender passion«. — Hans

Naturbilleder er kun saadanne, der paavirker Sindet behageligt: lyse

Blomster, Nattergalesang, en gron Skrænt og .,'ii skyggefuld Have. for-

enet med Tanken om lystige (iilder; Nischai»urs skunne Omgivelser har

let kunnet inspiren- ham til saadanne Naturstemninger. — De to sidste

Kategorier indeholder dog det mest karakteristiske af Omars Produktion.

Den Modsigelse, der synes at være mellem hans Kufrija og hans

Munadjat har ledet til den modsatte Opfattelse af ham, idet evro-

pæiske Kritikere betragtede ham som en vantro og en Vellystning, me-

dens han i Persien og i Indien forstaas afgjort mystisk. Vi maa gaa

en Mellemvej, idet den sunde Fornuft forbyder os at lægge en from

Betydning i de afgjort epikuræiske Digte, medens vi maa indrømme, at

en Del af Digtene bærer et bestemt mystisk Præg. — Omars Digte er

ikke skrevne i en enkelt Periode af hans Liv, men fra Tid til anden

under Indtlydelse af Tanker, Lidenskaber og Onsker, der tilfældigvis var

fremherskende i det enkelte Øjeblik. Whintield sammenligner Omars

Kubåijat med Job og navnlig med Prædikeren; han ser i (.)mar

en søgende Aand, som paa den ene Side i Imam Muvatfaqs Skole er

blevet opfostret i den strænge sunnitiske Prædestinationslære, der hos

ham som hos saa mange andre er kommet paa Kant med Forestillingen

om Guds Retfærdighed og Naade, men som paa den anden Side er paa-

virket af de store Filosofer Al-Kindi, Al-Faråbi og Avicenna, og som

heller ikke har kunnet undgaa Indflydelse af den siitiske Mysticisme,

der repræsenteres af hans Forgænger i Kubaidigtningen, Abu Said ibn

Abid Khair, og hvoraf Nizam-el-mulk og den lieromte Filosof Imam

Ghazzali var Tilhængere. Sammenligningen med Lucretius har derfor

intet paa sig. Omar var ikke Ateist, og at fornægte Gud vilde for ham

være det samme som at fornægte Verden og sig selv. Sammenlignin-

gen med Voltaire kan bedre forsvares; dog havde han, hvad Vult;ure

manglede, stærke religiøse Følelser, som til Tider overvældede hans Ka-

tionalisme og fandt Udtryk i de fromme og mystiske Kubai. der kon-

trasterer saa stærkt med de øvrige.

Dr. H. Ethé viser sig i sin Artikel om Omar Khajjåm i Kneyclopaedia

Britannica (9 ed., Bd. 17, p. 771) som en stor Beundrer af Digteren;

han sammenligner ham med Haflz, men tinder ham større end denne

ved sin mere koncise, simplere og dog uendelig mere energiske Stil.
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Han finder »a touch of Byron, Swinburne and even of Schopenhauer«

i mange af hans Riibåi.

Amerikaneren John Leslie Garner udgav 1888 en Oversættelse,

indeholdende 152 Rubåi, og samme Aar gav den entusiastiske Omari-

aner J. H. Mac Carthy, der havde lært Persisk alene for Omar Khaj-

jåms Skyld, en Prosaoversættelse af 466 Rubai, der, som E. G. Browne

siger, mest udmærker sig ved sin typografiske Ekscentricitet (den er

trykt udelukkende med Majuskler).

En ungarsk Oversættelse besørgedes (efter Nicolas) af Belå Har-

rach.

Mindre Udvalg af Rubåi j at findes oversat rundt om i engelske

Tidsskrifter ved Whalley, Whitley Stokes, Michael Kerney
m. fl., paa Italiensk ved Rugarli og ved Pizzi i hans »Storia della

Poesia Persiana« (Turin 1894). Pizzi kalder Omar »en værdig Kam-

merat af Avicenna. baade ved hans Dyrkelse af Videnskaben og ved de

frie og skeptiske filosofiske Ideer, han hj-ldede,« og sammenstiller ham
tillige paa Grund af hans Bitterhed og Galde med den arabiske Digter

Al-Maarri^).

Et nyt Synspunkt opstilledes af Pickering-). Han mener, at

hvis vi havde Omars Digte i kronologisk Rækkefølge, vilde vi kunne

læse et Livsdrataa ud af dem. Yi vilde da kunne skælne mellem tre

Perioder i hans Liv: en epikuræisk, en skeptisk og en mystisk. Og
med Hensyn til det første af disse tre Stadier siger han bl. a.: »And

as every great spirit exists no less as the child of his own age than

»for all time«, so we may consider Umar's earlier compositions to have

been influenced if not inspired by the prevailing fashion of the time,

Avith its princely symposiums and feasts of reason, and not a little by

the graceful wine-songs of Avicenna, in whom also science blossomed

intro poetry.« — Ligheden mellem Avicennas Digtning og Rubfiijfit er

umiskendelig; imidlertid vil man i de faa Digte af Avicenna, der endnu

er tilbage, finde ikke blot »yndefulde Vinsange«, men Udtryk for alle

de tre Stemninger: Epikuræisme, Skepsis og Mystik. Ifølge vort Kend-

skab til Avicennas Liv maa vi antage, at alt dette hos liam har gaaet

Haand i Haand, og hvorfor skulde det samme da ikke kunne iiave været

') Ligheden rni'llein .\hul Ala ;tl Maarri dg Omar Khajjåm er Ibrrcsten allort^de

tidligere paapeget af (ioldziher (Z. D. M. G. Bd. 29, 1875, p. 631.)

'*) IJmar of Nisliapur, National Keview 1890.
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Tilføldet med Omar Kliajjfmi? I Virkelii^Miedcn viser marif^e Steder i

K II ha i j at en Vekslen inelleni Nydelse, gudfrygtig Anger og Grublen.

1 det bekendte hollandske Tidsskrift De G ids (4. serie, 3. deel,

1891) skrev Meynsma en Artikel »Omar Chajjam van Xisehapoer en

zijne plaats in de perzische Littcratiiurf. Titlen lover mer. end Artiklen

holder, thi foruden nogle UdenonishenKerkninger om muhammedanske

Myter o. 1. giver Forfatteren de gamle Historier om Omars Liv og en

Fremstilling af Skonhederne i »Pantagruelisten«, »Lukianisten-«, »Vol-

tairianeren« Omar Khajjanis Digtning ved Jævnforing af Fitzgeralds

Parafrase og Bodenstedts Oversættelse, men om Omars Stilling i den

persiske Litteratur giver han egentlig intet.

Et væM-difuldt Værk er Edv. Heron-Allens i Aaret 1898 ud-

komne Pragtudgave af det ældste Haandskrift, Bodleian MS, i fotogra-

fisk Faesimile med Transskription i Neskhi, Oversættelse og udferlige

Noter samt en Indledning, der navnlig indgaaende beskæftiger sig med

den fitzgeraldske Oversættelses Tilblivelse^). Det er trods enkelte Fejl i

Oversættelsen et omhyggeligt Arbejde, som bl. a. indeholder en næsten

udtømmende Samling bibliografiske Oplysninger.

Samme Aar udkom »The Quatrains of Omar Kheyyam. transl. by

J. Payne.« Oversætteren følger Lucknowudgaven-), som han endnu

har forøget med en Del andenstedsfra hentede Kubåi, saa at Digtenes

Antal bliver 845. I sin lange Indledning giver Pa3Tie forst en inter-

essant Skildring af Nischapfir efter nyere og ældre Rejseskitser og geo-

grafiske Notitser. Dernæst fremkommer han med nogle ejendommelige

Teorier om Omars filosofiske System. Han vil ikke følge den alminde-

lige Antagelse, at Omar til Trods for sine opmrske Tendenser skulde

have troet paa en personlig Gud. Ganske vist finder man oftere hos

ham Udtryk, der kunde tyde paa en teistisk Tro, men man maa tage i

Betragtning, at Digterne overalt og altid har haft for Skik at benytte

de gængse religiøse Formler og Udtryk, som ved gammel Hævd var

blevne en integrerende Del af det litterære Sprog; og dette gælder i

Særdeleshed i den muhammedanske Verden, da Koranens Sprog og

Fraseologi er »the very essence and foundation of the popular. the lite-

') Endnu udfurli','cre har Horoii-.Vllen boliandlet dott..' .tiinio i sit K<«rodrag^

»Souie Sidelights upon Edw. Fitzgeralds Poem«, der er indsat i 2den Ed. af

hans Omar Kliajjåui-Udgave.

») Se p. 44.
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rary and the scientific, no less than of the religious, speech of all

Mohammedan peoples and affect and colour the everyday life of all

classes in a far greater degree than do those of the Bible amoug Chri-

stians.« Heller ikke vil nogen tilskrive Alfred de Musset eller Heine

(efter Paynes Mening den af alle moderne Digtere, der mest ligner

Omar) ortodokse Anskuelser, fordi de bestandig appellerer til »le bon

Dieu« og »der liebe Gott«. Ligeledes bruger Omar de sufiske Udtryk,

fordi disse var — og endnu er — de orientalske Digteres Fælleseje,

og deres Anvendelse til litterært Brug beviser ingenlunde, at Brugeren

er Tilhænger af den Sekt, hvis Sprog han benytter. Men Payne gaar vi-

dere og hævder, at Omars Filosofi og Religion stammer direkte fi;a

Vedaerne. Khoråsån har altid været betragtet som den Del af Persien,

i hvilken den ariske Civilisation holdt sig længst i sin oprindelige

Kraft, og mange Spor af den indtrængende ariske Races Sæder og Leve-

vis, saaledes særlig dens Feodalsystem, levede der til en forholdsvis

moderne Periode. Indbyggerne af Khoråsån, og særlig af den nordvest-

lige Del, de gamle Nisaeiske Marker, hvori Nischåpur ligger, var de

mest haardnakkede af alle Persere til at forsvare deres gamle Friheder

og Religion mod de indtrængende turanske og semitiske Horder, som

oversvømmede det øvrige L'an, og i Særdeleshed var de de mest ud-

holdende i deres Vægring ved at ombytte den gamle Vedareligion med
»the debased compromise between the latter and the theistic ideas of

Seraitic and Aramaean origin which had found their way into the empire

in consequence of the conquests of the great Cyrus, known as Zoroa-

strianism.« Vedantalærdomme var trængt ind i Grækenland med P3i;ha-

goras, Xenofanes og den eleatiske Skole, uden Tvivl maa de da alle-

rede tidligere være trængt ind i Iran, og Nischåpur, der tidlig var en

vigtig Station paa Karavanvejen mellem Indien og Persien, maa have

været et af de første Steder, der modtog denne Lære i al dens Kraft

og Renhed. Baade Sufisme og Båbisme er Former af veda n tisk

Panteisme, korrumperet ved Forsøg paa Akkommodation med Islam.

Zoroastrismen var en anden Udløber af Vedantaen med Tilsætning af

det aramæiske Dogme om Dualismen mellem godt og ondt. Omar

Khajjåm bundede i Vedantapanteismens fundamentale Ideer, dog lem-

pende dennes ydre Former (Askese, Yoga) efter Livets Behov. —
Ogsaa i sine Noter til de mere mystiske af Omars Digte bruger Payne

stadig Vedantaen til Fortolkningsgruiidlag.
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Piiynes Teorier er det forste virkelige Forsog paa at se Ornar

Khajjam i historisk Belysning. Meii det hele er dog opbygget med
mere Fantasi end Kritik; hans Syn paa Zarathustrisrae, SQfisme og

IJfibisme er ensidigt og skævt. Og navnlig fr det uheldigt, at han

har lagt en saa moderne og korrumperet Tekst som Liicknowudgaven

til Grund for sine Betragtninger.

II.

Saa vidt var man kommet i 1898. Ved at kombinere det forhaanden-

værende biografiske Materiale (Historien om Triumviratet mellem Omar

Khajjam, Nizam-el-mulk og Hasan Sabbah og Følgerne deraf. Omars

Virksomhed som Astronom, hans uortodokse Anskuelser og deraf tiydende

Genvordigheder, Flugten til Baghdad o. s. v.) med Grundtonen og Grund-

tankerne i hans Digte havde man sogt at bedømme ham ud fra æste

tiske, filosofiske og religiøse Synspunkter. At Resultaterne blev ret

forskellige, kan ikke untlre nogen i Betragtning af Digtenes forskellig-

artede, ofte indbyrdes modstridende Karakter. Og de ikke faa mystisk

klingende Kubai kunde enhver jo fortolke saaledes, som det passede

med hans Opfattelse.

Imidlertid var der dog opdukket nogle T\ivlsspørgsmaal. Allerede

Mrs. Cadell havde bemærket, at en Del Digte, som tilskreves Omar

Khajjam, ogsaa fandtes hos andre persiske Digtere som Hafiz, Salman

Savadji, Sadl og Afdhal Kaschi. En nærmere Umlersogelse af dette

Forhold havde hun dog ikke indladt sig paa. Hun havde ialt fundet

1200 Rubai, der tilskreves Omar, og mente, at kun '2'^0 a 300 af disse

kunde være ægte. Senere Udgivere stodte paa den samme Vanskelig-

hed. Whinfield valgte ud af de eksisterende Manuskripter og Udgaver

500 Rubai, som han ansaa for de bedste, idet han paa Forhaand opgav

ethvert Forsng paa at afgnre, hvilke af disse der kuiidi' antages at

stamme fra (^mars egen Haand. Heron-Allen kom udenom Vanskelig-

heden ved at udgive det n'Msti^ Manuskri[»t, som maatf.' f.irmMl.'^ :it

være Originalen nærmest.

Mrs. Cadell er forlængst distanceret med sine 1200 Rubai Bat.son

siger i sin Kommentar til Fitzgeraldudgaven London l!)nO. som siden

nærmere skal omtales, at der er over 5000 Rubai. som tilskrives Omar.

2
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Naar man nu tillige betænker, i hvor hej Grad de forskellige Haand-

skrifter og Udgaver af Omar Khajjam afviger indbyrdes, at Antallet

af Digte varierer fra 158 (Bodleian MS) til 801 (Cambridge MS); vil

det være indlysende, hvor uholdbar enhver psykologisk Bedommelse ud

fra dette Grundlag maa blive.

Men man var tillige begyndt at tvivle om det biografiske Materiales

Holdbarhed. Nizam-el-mulks Fødsel sættes temmelig overensstemmende

af de orientalske Kilder til 1017. Omar Khajjam skal være død 1123

og Hasan Sabbåh 1124. Hvis disse havde været Yezirens jævnaldrende,

skulde de altsaa have opnaaet en Alder af henholdsvis 106 og 107 Aar,

hvilket i hvert Fald vilde være meget usandsynligt ^). Derfor mente

AVhinfield, at man enten maatte sætte Nizåm-el-mulks Fodsel mindst

tyve Aar længere frem i Tiden eller rykke Omars og Hasans Dødsaar

et tilsvarende Tidsrum tilbage.

August Miiller fremhævede i sin »Geschichte des Islam in

Morgen- und Abendlande« -) den samme kronologiske Vanskelighed og

ytrede Tvivl om Paalideligheden af Mirkhonds Beretning. Imidlertid

havde Kieu allerede nogle Aar for undersøgt selve Vasåjå, Mirkhonds

Kilde, og det havde da vist sig, at dette politiske Testamente slet ikke

stammede fra Nizåm-el-mulk selv, men fra en anonym Forfatter i det

9. Aarhundrede e. H. (15. Aarh. e. K.). Det er nemlig dediceret til

en Emir Fakhr-ed-din Hasan, som stammede i 12. Led fra Nizåm-el-mulk.

og hvis Oldefader havde været Førsteminister hos Tughatimur af

Khoråsån (1334—52). Forfatteren paastaar, at han har taget Indholdet

dels fra Bøger, dels fra nedarvede Traditioner i Nizåm-el-mulks Slægt,

hvortil han ogsaa selv herte ^). Alligevel svækkede denne Opdagelse

naturligvis i hej Grad Tilliden til Vasåjå, og den foranledigede Houtsma

til at fremsætte en ny Hypotese^): . . . »On comprend aisément que

l'anecdote, tres ingénieuse du reste, doit son origine å la fantaisie de

l'auteur des Vasåjå qui peut-étre a pensé au passage dans les Mémoires

*) De persiske Digtere har forovrigt gennemsnitlig udmærket sig vod en hoj

Alder. To af de bcrointeste naaede op over Hundrodaarsaldren, Farid-ed-din

Attår, der blev 111 Aar, og Sadi, tier blev 107.

O II. p. 111, Fodnote.

') Rieu: Cat. of tlie Persiaii MSS in tlie Britisli lAIuseiiiii II, ]). \i(\.

"• Hist. des Seldjoucides df rin'i(| jiar al Bimdåri, d'aprés liuad-eddin alKåtib

al Islabåni, texte arabe, publ. p. iM. Tli. Houtsma. l.eide 1889. Preface p.

XIV, Fodnote.
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d'Arioucliirwan, dans lequel celui-ci noiis dit (|u'il a visité Técole avec

pliisieurs individus qui devinrent plus tard les preniiers Jsmaf'liens-« ').

Disse nye Betragtninger var imidlertid blevet ganske upaaagtede

af >Omarianerne«, og de kan ikke spores i Omar Khajjani- og

Fit/geraM-Litteraturon. for St. Petcrsborg-Pioft'ssoren V. Shukovski i

lHii8 tog Sporgsniaalene op igen til kritisk Behandling. Han skrev i

Al-Muzaffarije-), Festskrift til Prof. V. Hosen (St. Petersborg 1898),

en Afhandling om »Omar Khajjam og de vandrende Kubai«. som blev

gengivet i forkortet Oversættelse af Prof. Denison Koss i Journal of

the Royal Asiatic Society, April 1898, under Titlen »Fresh Light on

Omar Khayyam.« Shukovski paapeger først det urimelige i at god-

kende alle de overleverede Rubåi som virkelig stammende fra Omar.

> Afan spurger sig selv, om det er muligt at tænke sig — ikke en

Filosof, men blot en intelligent Mand (forudsat, at hans Aandsliv ikke

er abnormt), i hvem der er sammenblandet og fastgroet en saadan

Mængde forskelligartede Overbevisninger, paradoksale Tilbojligheder og

Tendenser, hnjt moralsk Mod og lave Lidenskaber, nagende Tvivl og

Vaklen.« Grunden til disse radikale Uoverensstemmelser maa naturligvis

soges i de forhaandenværende Samlingers Upaalidelighed. Og dertil

kommer vort Ubekendtskab med Omars ydre Liv. det Milieu, hvori

han levede, og de Folk, med hvem han kom i Berøring. »Enhver, der

nogensinde har haft noget at gøre med Omar Khajjam, har anset det

for sin Pligt at genfortælle Historien om de tre begavede Skolekamme-

rater — Kiiajjam, Xizara-el-mulk og Hasan Sabbah — en Historie, der

er fuld af iøjnefaldende Anakronismer og laant fra apokryfe Kilder.«

Det gælder altsaa om at skaffe nye biografiske Oplysninger, og ved

iha^rdige Undersøgelser har Shukovski ogsaa fundet en Del mere paa-

lidelige Meddelelser om Omar Khajjam i for største Delen uudgivne

arabiske og persiske Værker'*):

1) Muhammed Schahrazuri (Midten af det 13. Aarh. e. K.)

i Bogen Nu/.hat-el-arvah (Sjælenes Fryd): »Omar al-Khajjami var en

Nischåpurenser af Fødsel og Afstamning. Han kan betragtes som

Efterfølger af Abu Ali (o: Avicenna) i de forskellige Grene af den filo-

') Se p. 33—34, hvor dette Sted anfores in extenso.

*) Af muzaffar, »sejrrig«. Hentydning til Prof. Rosens Fornam Victor.

*) Af do folgendi' Stykker er derfor kun Nr. 2 og 3 mig tilgængelige i den

arabiske Original; de evrige gengiver jeg efter Prof. Ross. En Del forklarende

Noter har jeg laant fra Ross' Indledning til Fitzgeraldudgayen 1900.

2*
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sofiske Videnskab; men han var en Mand af en slet Karakter og i høj

Grad uselskabelig. Medens han var i Isfahån, gennemlæste han en Bog

syv Gange og kunde den saa udenad. Ved sin Tilbagekomst til Nischåpur

dikterede han den efter Hukommelsen, og ved at sammenligne den med

Originalteksten fandt man, at Afvigelserne mellem dem kun var ringe.

Han nærede Utilbøjelighed baade til Forfattervirksomhed og til Under-

visning. Han er Forfatter til en Haandbog i Naturndenskab og to

Smaaskrifter, hvoraf det ene hedder Al-vu dj ud (o: »Eksistensen«) og det

andet Al-kavn va-1-taklif (»Tilværelsen og den besværlige Pligt« [?]).

Han var grundig hjemme i Jura, klassisk Arabisk og Historie. En Dag

besøgte Al-Khajjåmi Veziren Abd-er-razzaq ^) ; den første af Koranlæserne

Abul-Hasan al-Ghazzali, var netop hos denne og de diskuterede om Koran-

læsernes Uenighed angaaende Fortolkningen af et bestemt Vers. Da

Omar traadte ind, sagde Veziren: »Der har vi Autoriteten,« hvorefter

han spurgte Al-Khajjårai om hans Mening om Sagen. Omar opregnede

Fortolkernes forskellige Udlægninger og fremsatte Grundene for hver

enkelt. Han omtalte ogsaa de sjældnere Fortolkninger og de Argu-

menter, der anførtes til Forsvar for hver enkelt af dem, og nævnte saa

det specielle Synspunkt, som han gav Fortrinet. Derpaa sagde Al-

Ghazzåli: »Gid Gud føje saadanne Mænd til de lærdes Tal! Jeg havde

sandelig ikke troet, at nogen af Koranlæserne havde kunnet huske For-

tolkningerne saa godt udenad, endsige da en Filosof.« — Hvad Natur-

\ddeuskaberne angaar, beherskede han baade Matematik og Filosofi. En

Dag besøgte Huddjat-el-islam Al-Ghazzåli ^) ham og spurgte ham, hvor-

ledes det kunde være, at man kunde skælne en Del af Himmelkuglen,

som drejer sig om sin Akse, fra det øvrige, skont Himmelkuglen var

ens over det hele. Al-Khajjåmi fremsatte sin Anskuelse, begyndende

') Der menes formodentlig Schihåb-el-islåm Abd-er-raz/aq fra Tus, som efter at

liave tilbragt sit Liv med Studier af Sultan Sandjar blev gjort til Storvezir

og dede kort efter. Cf. Schefer: Siasset Nameh, Suppl. p. 47 (Boss' Note).

') Abu Hamid Muhammed alGhazzåli med Hæderstitlen »Islams Bevis«, — ikke

at forveksle med den ovennævnte Abul Hasan al-Gliazzåli, — or on af Islams

beromteste Teologer. Han var fodt i Tiis 1059, blev af Nizam-el-mulk sendt

som Professor i Teologi til det nye Universitet (Nizåmmije) i Baghdad, opgav

snart denne Stilling, tilbragte nogle Aar paa Vandring plaget af religiose Tvivl,

fandt Hvile i Mystiken og slog sig til Ro i sin Fedeby; i sin hoje Alder fik

han et Professorat i Nischåpur; dode 1111. Med hans af arabisk Siifisme

gennemtrængte og med filosofisk Dialektik behandlede teologiske Skrifter

bragtes den sunnitiske Skolastik til sin endelige Udformning. (Se p. 89).
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med en bestemt Kategori, men han afholdt sig fra at indlade sig i en

videregaaende Diskussion, og saaledes var denne ansete Schejkhs Sæd-

vane. Deres Samtale blev afbrudt ved, at der blev kaldt til Middags-

btin, hvorefter Al-Ghazzali sagde: »Sandheden er kommet ind, og Løgnen

er gaaet ud.^^ Omar rejste sig og gik hen at besege Sultan Saiidjar.

Denne var den Gang kun et Barn og led af Smaakopper. Da han

vendte tilbage, spurgte Veziren ham :
- Hvad mener Du om Barnets Til-

stand, og hvad har Du anordnet for ham?« Omar svarede: »Barnets

Tilstand er meget farlig.« En ætiopisk Slave meldte dette Udsagn til

Sultanen, og da denne kom sig. fiittede han Nag til Omar og kunde

ikke lide ham. Melikscliah behandlede ham som en Kammerat, og

Schams-el-mulk ') Iteviste ham stor Hæder og lod ham sidde ved sin

Side paa Tronen. Det fortælles, at Omar en Dag sad og stangede

sine Tænder med en Tandstikker af Guld og studerede Kapitlet om
Metafysik i Avicennas »Helbredelsens Bog« -). Da han kom til Af-

snittet om »Den Ene og Mangeheden :, lagde han Tandstikkeren mellem

de to Blade, rejste sig, forrettede sin Bon og meddelte sin sidste Vilje.

Han hverken spiste eller drak den Dag, og da han forrettede sin sidste

Aftenbon, bnjede han sig til Jorden og sagde, idet han bøjede sig:

»O Gud! i Sandhed har jeg kendt Dig saa vidt, som det stod i min

Magt; tilgiv mig derfor. I Sandhed er min Forstaaelse af Dig min

Anbefaling til Dig.« Og med disse Ord døde han. Gud være ham

naadig. Han skrev smukke Vers baade paa Arabisk og Persisk.

2) Ibn al-C^ifti: Tarikh-el-hukama, det af Woepcke citerede

og oversatte Sted (se p. 6— 7).

3) Qazvini (f 1283): Athar-el-bilad =«): »Blandt de lærde

Mænd fra Nischapur var Omar Khajjam. Han var en i alle Grene af

Filosofien og særlig i Materaatiken kyndig Mand. Han levede under

Seldjuqiden Moliksciiahs Regering, og denne gav ham mange Penge til

Indkob af astronomiske Apparater, for at han skulde iagttage Stjærnerne,

men Sultanen dode, inden disse Iagttagelser var blevet gjorte '). Man

«) Kha.iun af HokliarA 1067-79.

') .\sth Scliffå, (lt,t most kendte al" Avicenuas filosofiske Værker.

9) Wustenfelds Idg. p. 318.

*) »Denne Bemærkning hentyder formodentlig til en eller anden By, hvor Melik

schåh onskede at oprette et Observatorium; det kan sikkert ikke tages i

Almindeliglied, tlii vi vrd. at en Kommission til Kefornn-ring af Kalenderen

ikke blot blev nedsat af .Melikschåh i hans Regerings tredje Aar. men at den
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fortæller, at Omar under sit Ophold i et vist Karavanseraj lagde

Mærke til, at Indbyggerne klagede over Mængden af Fugle, hvis Ud-

tømmelser besudlede deres Klæder. Han lavede derfor en Fugl af

Ler og anbragte den paa et højt Sted; og derefter holdt Fuglene sig

borte derfra. Det berettes ogsaa, at en af de retslærde plejede at

komme hver Dag før Solopgang og lære Filosofi af ham, men at han

bagefter bagvaskede ham for Folket. Saa sammenkaldte Omar i sit

Hus alle Trommeslagerne og Trompeterne, og da den retslærde kom
som sædvanlig for at faa sin Time, befalede Omar Mændene at slaa

paa deres Trommer og blæse i deres Trompeter, og derved stimlede

Folk sammen om ham fra alle Sider. Omar sagde saa: »I Folk fra

Nischåpur! her er Eders lærde Mand. Han kommer hver Dag paa

denne Tid til mig og studerer Videnskab m.ed mig, men til Eder taler

han om mig paa den Maade, som I selv ved. Hvis jeg virkelig er

saaledes, som han siger, hvorfor kommer han saa og studerer hos mig?

og hris ikke, hvorfor bagtaler han da sin Lærer?«

4) Firdus-et-tavårikh (forfattet 1405—6): »Omar, Son af

Ibrahim Khajjåm, overgik sine samtidige i de fleste Videnskaber og i

Særdeleshed i Astronomien. Han er Forfatter til verdensberømte og

uforlignelige Afhandlinger. Blandt hans Digte er følgende:

Hvert Atom, som har været paa Jordens Overflade, var engang en Skonhed med
Solkinder og Venuspande;

gnid med Varsomhed Stevet bort fra en skøn Piges Kind, thi ogsaa dette var én-

gang en sken Piges Kind og Lokker ^),

Abul-Hasan al-Baj haqi -) siger: I Aaret 505 e. H. (1111 e. K.)

var jeg tilstede ved en Forsamling i Imam Omars Hus, og han bad

mig forklare følgende Vers af Hamåså « (Her folger et vanske-

ogsaa fuldendte sit Arbejde i denne Sultans Tid. Jog er tilbojelig til at

tvivle om Rigtigheden af Teksten paa dette Sted efter Wustenfelds Udgave

og jeg vilde snarere fortolke Stedet saaledes, at den finansielle TInderstottelse,

der ydedes de astronomiske Observationer, opherte efter jMelikschalis Dod.

hvilket vilde stemme med Iljn-cl-Athirs Beretning« (se p. 33\ — Koss.

') Dette Rubåi findes ikke i nogen af de kendte Udgaver af Omar Kliajjåm. men

i Haft Iqlim tilskrives det — med ringe Afvigelse — Hakim Sanåji (f 1130

eller 1140). - Ross.

*) Ikke nærmere bekendt. .lakiit omtaler (Diet. géogr. do la Porse, tiad. p.

Barbier de Mr\'iiard p. 131) en Husejn ibn Ahmed ibn Ali al-Hajliaiii. diT

var fodt 1058 og døde 1141 og altsaa var Omars samtidige. — R'oss.
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ligt arabisk Vers med en dunkel Kommentar). Derefter anfører For-

fatteren med faa og intetsigende Afvigelser Sclialira/.riris Beretning om

Omars Dod og tilfnjer:

Man siger, at de sidste Ord. han sagde paa Vers, var felgende:

o (lud! Jey t^'iiges af min egen Usselhed, al' min Angst ug min J'umha'ndet-

li.-d.

Ligesom Du bringer Tilværelse ud af IkkeTilværelse, tag mig saaledes fra denne

min Ikke-Tilværeise for din Tilværelses Hæder iSkyld< •".

5) Tarikh-i alfi (»Tusindaarshistorien.'< en Universalhistorie, der

skulde gaa til Aar lOUO efter Hedjra) : »Omar Khajjåm, den vise. horer

til Khovasåns lærdeste Mænd. I Filosofien betragtes han som staaende

omtrent paa Hojde med Avicenna. Af den lærde Muhammed Schahra/uris

historiske Beretning lærer vi, at han var fodt i Nishapur. og at hans

Forfædre ligeledes var Nishapurensere. Andre paastaar, at han stammede

fra Landsbyen Schamsåd, der herte ind under Balkh. eller at lian var

fodt i Landsbyen Basank, horende under Astaråbad. Hvorledes det end

forholder sig, var Nischåpur hans Hjem i det meste af hans Levetid.

Paa Grund af Gærrighed og Sparsommelighed med Hensyn til Viden-

skabernes Udbredelse frembragte han ikke mange Værker. Et af hans

Skrifter, der har Titlen »Domraekraftens Vægtskaal (Mizan -el-

huk m), — om hvorledes man prnver Værdien af Genstande, der er

besatte med ædle Stene, uden at fjærne Stenene — vandt en vis Be-

remmelse ligesom ogsaa et andet Skrift, kaldet >Xndvendigheden af

Steder« (Lavazim-el amkina). som handler om Definitionen af de

fire Aarstider og Aarsagerne til de forskellige Byers og Landes klimatiske

Forhold. Af de fleste af Omars Værker fremgaar det tydeligt, at han

troede ])aa Sjælevandringen. Det fortælles, at der i Nischapiir var en

gammel Htijskole. 1 Anledning af dennes Istandsættelse bar Æsler

Mursten (Icilicn. En Dag gik »Mesteren« og spaserede i Skolegaarden

med nogle Studenter. Et af Æslerne kunde ikke paa nogen Maade

komme ind i Gaarden. Da »Mesteren« saa dette, smilede han og im-

proviserede folgende Vers, idet han gik hen til Æslet:

') Hrll.r ikke dfttc Digt liar jeg kunnet tinde i nogen af de mig bekendte

Omar KiiajjAm Tekster.
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>0 Du, som er gaaet og kommet igen og blevet krumbojet; dit Navn er gaaet

tabt blandt Navne,

dine Negle er voksede sammen og blevne til Hove, Skæg er vokset ud af din

Bagdel og blevet til en Hale.« ')

Derpaa kom Æslet ind. Man spurgte »Mesteren« om Grunden der-

til. Han sagde: »Den Sjæl, som er knyttet til dette Æsels Legeme,

tilhorte tidligere en Lærer ved denne Hojskole; derfor kunde det ikke

komme ind. Men nu, da det ved, at dets Kolleger har genkendt det.

maa det træde ind alligevel.« — Derefter følger en kort Version af

Historien om de tre Skolekammerater.

Shukovski gaar saa over til Undersogelsen af de »vandrende Kubåi.«

Han har i Løbet af 14 Aar omhyggelig noteret op, hver Gang han

har fundet et af Omars Digte i en anden persisk Digters Værker, og

konstaterer nu, at 82 Kubai i Nicolas' Udgave, 75 i Whinfields og 12

i Bodleian MS (Heron-Allens Udgave) er »Vandredigte.« Det sidste Tal

har Koss bragt op til 16. Disse er: ^)

Nicolas Whinf. Bodl. findes hos

1
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Bodl. finde« ho8

Hafiz.

Hfifiz.

Saradj-eddin (^umri ').

Nåsired-din Ti'isi.

Kamtll Ismail.

Abdallah Ansåri^); Rumi.

Ahdallah Ansari.

Attår.

Kamål Ismail; Håfiz,

Afdhal Kåschi^).

Fakhr-ed-din Råzi *).

Nasir-ed-din Tusi.

75 Tålib Araoli.

Kuml.

Ibn Sinå (Avicenna).

Råzi (Nadjm-ed-din eller Fakhr-ed-

din?); Nimatallåh Kirmåni ^);

Ansåri.

Anvari ^).

Attår.

Rumi ; Himraeti Balkhi ^)

Attår.

Attår.

Rumi.

Madjd-ed-din Hamgari ')

Madjd-ed-din Hamgari; Håfiz.

77 Madjd-ed-din Hamgari.

Melik Scliams-eddin ^''\

Maghribi Tabrizi^>; Riimi; Ansåri.

Firdusi '^.

Rumi; Kamål Ismail.

Schåhi '•
; Akifi.

Håfiz.

>) Levetid ubekendt. — ^ f 1088. - »^ t 1307. — *) t 12<3^- - *) -^1'"- kal^^t

Nimatalhih Vali, f 1430. — •) t ca. 1190. - ') Slutn. af d. 11. Aarli. -

• Slutn. af d. 11. Aiirli. - '^ f 1404 el. 1406. - '») f ca. I0'.i0. - " f 1453.

Nicolas
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Nicolas Whinf. Bodl. finde? hos

203 87* Hilfiz.

224 96* Attår.

225 264 Ansari; Attår; Muhammed Hasan

Khan ').

226 265 Nimat-allah Kiraiani.

229 268 1 Hafi/.

230 269 99 Karaal Ismail.

236 276 Ansari; Abu Said 2).

238 278 Ruml.

255 295 Attår.

260 300 Rumi; Ahmad Ghazzåli ^).

263 306 Athir-ed-dm ^).

265 308 Håfiz.

266 309 Attår.

274 317 Attår.

290 330 116 Håfiz.

294 332 118 Djalål-ed-din Qazvini 0.

296 333 Saif-ed-din Båkharzi ^); Abu Said.

301 357 Anvari.

309 Melik Schams-ed-din.

324 Bahå-ed-din *') ; Asdjadi Marvi ^).

328 369 Sad-ed-din Hamavi ^).

337 376 Schåh Sandjån ^).

348 390 129 Attår.

350 392 Håtiz.

351 393 130 AfdhalKåschl; Håfiz.

353 395 Håfiz.

361 406 Abu Said.

379 420 Ibn Sinå.

370 414 135 Attår.

374 417 Håfiz.

387 430 Håfiz.

394 436 146 rakhr-ed-din('?);BadihiSaldjavandii)

Ahmad Budeili ^).

») Levetid ubekendt. ^ ') t 1048. - ») t 1123. - *) t 1211. - *) t 1259. -
•; Maaske Balia-ed-din Anioli f 1620 (?;. - ') t 1040. - "U 1252.
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Da Skahcrt'ii ordnede Naturernes Sammensætnincr, hvorfor ^a.\ han dein da 0de-

la'gsrclseii og Forfaldet i Vold?

Hvis '\i' \ar faldet uheldigt uii, hvem havde da Skylden for den uheldige Form?
Og hvis de var faldet heldigt ud, hvad Grund var der saa til at knuse

dem?')

Do 82 Vandredigte inddeler Shukovski i følgende Grupper: 33 "o

drejer sig om Kærlighed, Vin og Selvoverbærenhed (3 Rubåi i Bodl.

MS), 43 % er Udfald mod Skæbnen, Verden og Mennesket, dets Svag-

hed, Hj;plpeloshed og Daarskal) (4 Kiibai i Bodl. MS), ca. 7 "o inde-

holder Henvendelser til Ond (I Hubåi i Bodl. MS), ca. 7 % drejer sig

om Mysticisme (1 Kubåi i Bodl. MS), ca. 6 Vo er filosofiske Tanker og

Leveregler, og ca. 4 7o drejer sig om Fritænkeri og rmihammedanske

religinse Spekulationer (2 Rubåi i Bodl. MS).

Af alle disse interessante Undersøgelser har den russiske Orienta-

list imidlertid ikke draget nye Konsekvenser. Han konkluderer i denne

ma-rkflig vilkaarlige Paastand: »Hvis vi indrømmer Sandsynligheden af,

at dis.se Grupper i en fuldstændig Samling af Omar Khajjåms Rubåi

vilde blive repræsenterede i samme Forhold, maa vi nødvendigvis komme
til den Slutning, at det, naar der skal opstilles en Bedømmelse af vor

Digter, vil være det sikreste at betragte de Rubåi, der hører til de fire

sidste Grupper, som mindst omdisputerligt Materiale: det vil sige, vi

maa betragte Omar som en Mand af dyb Lærdom, som fulgte sine egne

Overbevisninger, og som, da han pintes af Tilværelsens Gaader og ikke

fandt nogen Forklaring paa Livet i de islamitiske Dogmer, udarbejdede

for sig selv en regelmæssig Livsopfattelse (Weltanschauung), baseret paa

sufisk Mysticisme .... Omar prædikede moralsk Renhed og et kon-

templativt Liv; han elskede sin Gud og arbejdede paa at beherske det

evige, det gode og det skønne . . . .« Shukovski giver her en sympa-

tetisk Karakteristik, som er bygget paa en efter min Mening ganske

uberettiget Sondring mellem de forskellige Digtgruppers Værdi som

Grundlag for Bedømmelsen af Omars Person.

P^ndnu forsøgte en engelsk Orientalist ved Navn Beveridge i en

Artikel i Journal of the Royal Asiatic Society (1899, p. 135 ft") at for-

svare Triumvirathistorien. Omars Dødsaar angives almindelig til 517

e. H. (1123 e. K.), men et Mindretal af Kilder, deribliindt Tarikh-i alfi,

ansætter det til 505 e. H. (1111 e. K). Idet Beveridge følger den

') Whinf. 126, l'uris MS 94, Bomb. '.»9, l.uckii. 103.
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sidste Angivelse, bliver der for liiim ikke nogen Urimelighed i at an-

tage, at Omar og Ni/fim-el-mtilk har va'ret jævnaldrende. Hasan Sah-

hah, der dtide 518 e. H., maa dog rimeligvis have va.'ret \\(>ii\f Aar

yngre, men kan derfor godt have gaaet i Skole sammen meil rlcin.

Fonivrigt kan Beveridge ogsaa ta-nke sig den Mnliu'lied. at Ni/iim-el-

mulk er fodt senere end almindelig antaget; Aarstallet 408 e. H.

(1017 e. K.) beror paa arabiske Forfattere, der var langt fjærnede. om

ikke i Tid saa dog i Sted, og der er intet i Vezirens Liv. som gor det

nodvendigt at sætte hans Fødsel til et saa tidligt Tidspunkt. Det er rime-

ligt at antage, at Forfatteren til Vasåjå har stottet .sig til H'tijer og

Familietraditioner, og at der er et ^substratum of truth« i Hi-tnrien

om de tre Venner.

Diskussionen om dette Æmne afsluttedes ved en Artikel i samme

Tidsskrift (1899, p, 409 ff) af E. G. Brown e, Docent i Persisk i

Cambridge, nu tillige Professor i Arabisk. Hrowne oplyser forst, at der

findes en ældre og bedre Autoritet for Triumvirathistorien end baade

i\Iirkhund og Tarikh-i alfi, nemlig Djåmi-et-tava rikh af Raschid-ed-

din, som blev dræbt 718 e. H. (1318 e. K). Det paagældende Sted,

som han aftrykker, stemmer ganske med de nævnte Kilders Fremstil-

ling'). Den bedste Kilde til Hasan Sabbåhs og Assas.sineriies Historie

er forøvrigt et persisk Værk ved Navn Djahån Kuschå. Forfatteren

heraf, Ala-ed-din Ata Melik Djuvejni, som var tilstede ved Hulagus

Hrobring af Assassinernes Hovedborg Alamut^) og tik det Hverv at

undersøge den besejrede Sekts der forvarede Skrifter, for at de af dem,

der smagte af Ko'tteri. kunde ])live tilintetgjorte, fandt dér et \V\ud

indeholdende Hasan Saltbahs Levnedsløb; og han har i sit omtalte

Værk Hittig benyttet denne Bog og citeret en Mængde Steder deraf.

Med Hensyn til Omar Khajjåm har Browne fundet et Par Meddelelser

i den biogratiske Anekdotesamling Tschahar maqåla («De tire Dis-

kurser ) forfattet i Midten af det tolvte Aarhuiidrede e. K. af Nizamii

Arudlii fra Samartiand, som personlig havde kendt Omar. Dis>e For-

tællinger lyder saaledes'):

*) Deraf tiilger, at hvis Iloutiiias Teori er rigtig, at Triuinviratliistnrieii er baseret

paa en Forveksling mellem Nlzam el-mulk og Anusrhirvån, kan Vasåjas For-

fatter ikke, som Houtsnia antog, v.ere Ophavsmanden dertil.

") 125B e. K.

') Efter Browiies fuldstændige Oversættelse af T.schaliår maqåla i .1. K .\. S.

Juli & Oct. 1891«.
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1. 1 Aaret 506 e. H. (1112-13 e. K.) var Khodja Imam Omar
Khajjåm og Khodja Imam Muzaffar-i Isfizårii) steget af i Byen Balkh
i Slavesælgernes Gade hos Emir Abu Sad, og jeg havde sluttet mig
til dette Selskab. Under vor festlige Sammenkomst herte jeg .Sandhe-
dens Bevis« Omar sige: »Min Grav skal være et Sted, hvor Træerne
vil drysse deres Blomster over mig to Gange om Aaret.« Dette fore-
kom mig umuligt, skønt jeg vidste, at en Mand som han ikke vilde
tale tomme Ord. — Da jeg kom til Nischapur i Aaret 530 e. H. (1135
—36 e. K.), da det allerede var nogle Aar siden, at denne store Mand
havde skjult sit Ansigt under Stevets Sier, og denne lavere Verden var
blevet berevet ham, aflagde jeg et Beseg paa hans Grav en Fredag
Aften, idet jeg tog en Vejviser med, som skulde vise mig hans Grav.
Han ferte mig da ud paa Hira-Kirkegaarden

; jeg drejede til venstre,
og hans Grav var ved Foden af en Havemur, hvorover Pære- og Fer-
skentræer rystede deres Kroner, og over hans Grav var der fald'^et saa
mange Blomsterblade, at hans Stev laa slijult under Blomsterne^). Saa
mindedes jeg det Udsagn, jeg havde hert af ham i Byen Balkh, og jeg
brast i Graad, fordi jeg intetsteds paa Jordens Overflade og i alle" den
beboede Verdens Egne fandt nogen som han. Gid Gud, den velsignede
og ophejede, være ham naadig ved sin Barmhjærtighed og sin Miskund-
hed! Dog, skønt jeg var Vidne til denne Forudsigelse af »Sandhedens
Bevis« Omar, fandt jeg ikke, at han havde stor Tiltro til astrologiske

') Jeg kan intetsteds finde nærmere Oplysninger om denne Mand undtagen i det
p. 33 anførte Citat af Ibn-el-Athir, hvor han nævnes som en af Tidens frem-
ragende Astronomer. Schahrastani nævner i sin Opregning af Islams Filosofer
en Abu Håmid Ahmed ibn Muhammed al-Isfizåri (Haarbrucker II p. 213).

'') Ordet gul betyder .Rose« eller .Blomst, i Almindelighed. Hyde oversatte
det her ved .fleres^ men ellers er det stadig blevet gengivet ved »Rosers
hvilket har givet Anledning til Omarianernes Rosenkultus. Af Tsehahår
maqåla fremgaar det nu altsaa, at det liar været Pære- og Ferskentræer, der
har drysset deres Blade over Omar Khajjåms Grav. Men Mr. Simpson, der
i 1884 for Illustr. London News fulgte med den afghanske Grænsekommission,
fandt Omars Grav i et Hjorne af en Imåmzåde's hellige Gravsted, og tæt ved
Omars Grav voksede der virkelig nogle Rosenbuske. Mr. Simpson sendte
nogle Hyben af dem til England, hvor de bragtes til at gro i Kew Gardens.
Prof. Ross anser det derfor for sandsynligt, at saavel Rosen- som Frugttræer
har bedækket Omars Grav med deres Blade. Man kunde jo ogsaa tænke sig,

at de Rosenbuskc, Mr. Simi)son har set, var plantet paa et senere Tidspunkt,'
der kan jo ske mange Forandringer i 800 Aar. Forresten forekommer dette
Sporgsmaal mig ikke at være megen Diskussion værd.
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Forud?ii2:plser; ej heller har jeg set eller liort om nogen af de store

[Videiiskuhsma-nd. som havde Tiltro dertil.'

2. »1 Vinteren 508 e. H. (1114- 1.') c. K'.j sendte Kongen') et

Sendebud til .Merv til Forsteministeren 8adr-ed-din Muhammed ibn al-

Muzatlar, — hvem Gud være naadig, — for at bede ham om at op-

fordre Khudja Imam Omar til at vælge en gunstig Jagttid for Kongen,

saaledes at der deri ikke maatte være Dage med Sne eller Hegn. Thi

Khodja Imam Omar var hos Ministeren og plejede at bo i hans Hus.

— Ministeren sendte da Bud efter ham og fortalte ham. hvad der var

sket. Khodjaen kom og undersogte Sagen i to Dage og gjorde et om-

hyggeligt Valg; og han kom selv og holdt Øje med, at Kongen steg til

Hest i den gunstige Stund. Da Kongen var steget til Hest og havde

redet et kort Stykke Vej, blev Himlen bedækket med Skyer, en Vind

begyndte at blæse, og det faldt i med Sne og Taage. Alle de tilstede-

værende begyndte at le, og Kongen onskede at vende om; men Kh<jdja

Imam [Omar] sagde : »Vær ikke bange, thi lige paa Øjeblikket vil

det klare op, og i de nærmeste fem Dage vil der ikke komme en

Draabe ned.« Kongen red da videre og Skyerne aabnede sig, og i de

fem næste Dage kom der ingen Xedber, og ingen saa saa meget som

en Sky.«

Det fremgaar altsaa af disse Beretninger, at Omar levede endnu i

508, tre Aar efter det Tidspunkt, som Beveridge vil fastsætte som hans

Dodsaar, medens der i 530 var forlobet nogle Aar siden hans Dod.

Der synes derfor ikke at være nogen rimelig Grund til at forlade det

hævdvundne Aar 517. Hasan Sabbåhs Dodsaar ansættes af alle gode

Kilder. Djami-et-tavårikh. Ibn-el-Athir, Tarikh-i guzida og Djahan-Kusohå

til 518. — Nizam-el-mulks Fodsel sættes af Ibn-el-Athir bestemt til 4u8,

og Djåmi-et-tavårikh siger endog, at han var over firsindstyve Aar gam-

mel, da han blev myrdet i 485.

Stottet herpaa hæ-vder Browne:

1) At Nizam-el-mulk var fodt senest 408 e. H. (1017 e. K.).

2) At det er i hoj (jrad usandsynligt, at Omar Khajjam og Hasan

Sabbah, der begge dode en naturlig Dod i Aarene 517— 18 e. H.

(1123—24 e. K.), skulde have været over hundrede Aar gamle ved

deres Dod.

3) At selv om man antager, at baade Omar og Hasan naaede Hun-

') Muhammed ibn MelikscluUi, reg. 1105—18.
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dredeaarsalderen, og altsaa satte deres Fødsel til ca. 1023 e. K., vilde

de dog have været seks Aar yngre end Nizam-el-mulk, og de tre kunde

da vanskelig have været > Drenge« eller »Børn« paa samme Tid, som
det fremgaar af Djåmi-et-tavårikh.

4) At Historien er i haj Grad usandsynlig, om ikke ganske umu-

lig, og næppe vilde fortjene alvorlig Betragtning, hvis den kun støtte-

des paa Bøger som den forfalskede Vasåjå etc. ; men at Djåmi-et-tavå-

rikh's Vidnesbyrd, baade paa Grund af dens tidlige Dato og dens For-

fatters gode Navn som Historieskriver, ikke kan affærdiges saa let.

Hvad det sidste Punkt angaar, minder Browne dog om, hvor hur-

tigt saadanne Legender kan opstaa, og nævner som et parallelt Eksem-

pel, at Qazvinis Behandling af Nasir Khosrus Liv er fuldt af sagn-

agtige Træk, skønt der kun var forløbet 200 Aar siden denne Dig-

ters Død.

1 Aaret 1900 udkom en stor Udgave af Fitzgeralds Omar Khajjåm-

Oversættelse med Indledning af E. D. Ross og Kommentar af H. M.

Batson. Prof. Ross gor her et Forsøg paa at give en Biografi af Omar
paa Grundlag af det hidtil fremkomne Materiale. Han inddeler dette i

tre Grupper:

1) Beretninger af Folk, der personlig har kendt Omar: a) Tscha-
hår maqåla (Førstehaandskilde) ; b) Firdus-et-tavårikh (Andenhaands-

kilde, Citatet efter Abfil-Hasan al-Bajhaqi).

2) Omtale i Værker fra det 13. og 14. Aarhundrede e. K. : a) Schah-

razuri; b) Mirsåd-el-ibåd; c) Tårikh-el-huhamå; d) Athår-el-

bilåd; e) Djåmi-et-tavårikh.

3) Omtale i Værker, der stammer fra Tiden efter dot 14. Aarh.

De eneste, der frembyder noget væsentlig nyt, er: a) Tårikh-i alfi;

b) Rijåz-esch-schuarå (»Digternes Haver«), biografisk Antologi,

forfattet 1748: »Han [o: Omar] var en af de lærdeste af alle Mennesker,

og i sin Levetid nød han saa stor Agtelse, at Sultan Sandjar plejede

at lade ham sidde ved sin Side paa Tronen. I sin Ungdom gik han i

Skole sammen med Nizåm-el-mulk og Hasan Sabbåh. I den tidligere

Del af sit Liv var han meget ortodoks og from i sin Religion, men i

sine senere Dage udsatte han sig for Dadel, thi han drak Purpurvin af

Kundskabens Bæger, og lian var bestandig l)eruset og sanselos. Man
siger, at hans Moder efter lians Død bestandig med Taarer og Klager

bad Gud om Tilgivelse for ham. En Nat viste Omar sig for sin Moder

i Drømme og reciterede følgende Rubai lor hende:
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O Du, der brænder Taf .Sorg] over oii, der brænder [i Helvedsildenj og skal bra-nd.-,

(I Du, for hvt'iii Hclvedsilden ogsaa skal antændes,

hvor \mu'^>- vil Du sige: >Hav Barnilijærtigbed med Oniarc? hvorledes vil Du
lære Gud Barnihjiurtighed?';

Beretningen om Omars intime Venskab lued Sultan Sandjar gen-

Hndes i andre senere Værker som f. p]ks. Lutf Ali Begs Åtaschkada
fra det 18. Aarhundrede. — c) De arabiske Kreniker af Ibn-el-Athir

og Abul-Feda bar en omtrent enslydende Notits om Omar. Hos Ibn-

el-Atbir, den addste af dem, lyder den saaledes'): >1 Aaret 4<i7 e. H.

(1074 e. K.) forsamlede Nizåm-el-mulk og Sultan Melikschåb alle Da-

tidens storste Astronomer; og de fastsatte Nytaarsdagen til det Tids-

punkt, naar Solen traadte ind i Vædderens Tegn; indtil da bavde den

Vieret paa den Tid af Aaret, hvor Solen halvt har gennemvandret Fi-

skene. Og denne Sultanens Afgørelse blev Udgangspunktet for Kalen-

deren. I det samme Aar blev der gjort astronomiske Observationer for

Siilt;iii ^leliksehah, og en Mængde af de ledende Astronomer som Omar
il>n Ibrahim al-Khajjåmi, Abul Muzaffar al-Isfizåri og Majmun ibn en-

Nadjib al-Våsiti og andre var tilstede ved dette Foretagende, og Sul-

tanen gav store Pengesummer ud dertil. Disse Iagttagelser af Stjærne-

hiink'ii fortsattes indtil Sultanens Dod i Aaret 485 e. H. (1092 e. K.).

men efter denne Begivenhed borte de op.

Koss retter nu et sidste Slag mod Historien om Skolekanmieraterue.

Historien vilde være ganske ude af Verden, ræsonnerer han, hvis det

kunde bevises, at én af de tre Mænd ikke kunde have været de to

andres Skolekammerat. Nu kan vi med en hej Grad af Sandsynlighed

hævde dette for Hasan Sabbåhs Vedkommende. Den beromte Vezir

Anuschirvån ibn Khaleds^) Memoirer er nemlig blevet indlemmede i

linåd-ed-din Isfahånis Seldjiiqhistorie, som Al-Bondåri i det trettende

Aarhundrede e. K. leverede en forkortet Bearbejdelse af*). Her siger

Aniischirvån^): »Begivenhederne vekslede, og der hændte vidunderlige

Ting, og Folk l>lev spredt. Blandt os var der en Mængde Personel.

*) Nicol. 459, Whinf. 488, Bomb. 7n5, Lu.kn. 76"J. — Omar skulde altsaa trods

sine 106 Aar være d«d for sin Moder! Historien er aabenbart opfundet som

en Forklaring til det citerede Vers; niaaske er Verset ogsaa opdigtet af Omars

Fjender.

'^ Kaniil, ed. Tliornberg X, ]>. G7.

'} Under Mubaninied ibn .Melikschali; t 1137.

*;! rdg. af Houtsnia, Leiden 1889.

') Houtsnia p. 66.
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der var vokset op med samme Karakter som os og havde maalt med

vort Maal og været i Skole sammen med os, og som havde fundet

Glæde i Jm-a og Humaniora. Og en af dem var en Mand fra Kai. som

rejste i Verden og var Skriver af Profession, mon lian levede i det

skjulte, indtil han tilsidst traadte aahenlyst frem og vakte et omfattende

Oprør og i kort Tid bemægtigede sig uindtagelige Fa^stninger og Borge;

og han ophidsede til Mord og Voldsgerninger paa den skændigste

Maade. Og deres Affærer var skjulte for Folket og vedblev at være

det, saasom der var Disciplin i deres Hemmeligholdelse.« Der er, som

allerede Houtsma har set, næppe Tvivl om, at her menes Hasan Sab-

båh. Ved at sammenholde forskellige Data af Hasans og Anuschirvåns

Liv kommer Prof. Ross da til det Resultat, at de maa være født ca.

1(»50 og have gaaet i Skole sammen i Nischapur. Den lille historiske

Kærne, hvorover Triumviratsagnet er bygget, er da den, at Hasan har

været Skolekammerat med en Mand. som senere blev Minister. Den

Mulighed, at Omar Khajjåm kunde have været Hasans og Anuschirvåns

Skolekammerat, indlader Prof. Ross sig slet ikke paa at drøfte; det er

ogsaa lidet rimeligt, da Anuschirvån ikke omtaler noget saadant. Ross

vil sætte Omars Fødselsaar en halv Snes Aar tidligere, fordi det ikke

er sandsynligt, at han har været ca. 24 Aar, da han i 1074 regnedes

blandt Tidens første Astronomer^). — At Nizåm-el-mulk har været Omars

Beskytter er meget tvivlsomt, da denne i sin Algebra slet ikke omtaler

Nizåm-el-mulk, men derimod i glødende Udtryk priser en vis Abu Tåhir,

som »satte ham i Stand til atter at knytte Studiernes Traad, som han

paa Grund af Skæbnens Omskiftelser havde været nødt til at løse.«

Dot er maaske den Scl)arafed--din Abu Tåhir. som siden blev Vezir hos

Sandjar. — Heller ikke kan man fæste Lid til Beretningen om Omars

intime Venskab med Sandjar, da den først findes hos senere Biografer,

der meget vel kan have forvekslet Sandjar med Schams-el-mulk, Khå-

qånen af Bokhårå. Sandjar kom paa Tronen i 1117, men havde da i

tyve Aar været Guvernør over Khoråsån og kunde vel i denne Egon-

skab have haft Samkvem med Omar; dog ved vi, at lian i liven Fald

i sin Ungdom havde baaret Nag til denne.

Endnu tindes der en lille Notits om Omar i den af Browno over-

*) Hvorvidt dette Argument har nogen Betydning, vil jog lade staa lien. \\i-

cenna var jo f. Eks. beroiiit i en meget ung Alik-r 16 Aar ifolge Ibn Klialliijan;.



s.-)

satte') femte Bog af Tarikli-i t,Mizida, et stort biografisk Værk. skre-

vet 1330 e. K. iif Hamiliilirili Miistavni Qasvini. Den lyder si.rn

l"t tiger:

K liajjam.

Hans Navn var Oniar ibn Ibraliiiu. 1 de Meste Videnskaber,

ganske særlig i Astronomien, var han sin Tids ferste Autoritet. Han

var knyttet til Seldjfi(|siiltanon Meliksclialis Tjeneste og er ForAitter

til nogle iidma?rkede At'liandliiiger og smukke Digte. Blandt disse er

lolgende:

Hvert Atom, snni har været ])aa Jordens Overflade o. s. v.*).

Til Slut skal vi anføre en Anekdote, som ofte citeres baade af

orientalske og evropæiske Forfattere^):

Man fortæller, at Omar en Aften gjorde et Gilde og inviterede

en Mængde Venner og maaneskenne Piger. Han tændte mange Lys og

Lamper og hengav sig saa i fuldstændig Ubekymrethed til Vindrikning.

Men da Himlen straffer alt, kom der. medens Gildet var paa sit hojeste,

et Vindstod, der slukkede Laiuperne og knuste Vinkrukken, som han

havde stillet ved Siden af sig. Omar Khajjåm var i lang Tid forbitret

og sagde i sin Drukkenskab:

Mit Fad med ædel Vin Du slog itu, Vorherre!

Brat lukkede Du for mig Glædens Dor, Vorherre!

I Stevet spildte Du den rene Druesaft;

St«v i min Mund! Jeg tror. at Du er fuld. Vorherre.'*

Det fortælles, at hans Ansigt blev sort, da han havde udtalt disse

Ord. Hans Soldebrodre og Disciple, der var tilstede ved Gildet, tlyg-

tt'de straks forfærdede bort. Da Omar bemærkede det. lod han hente

et Spejl, og idet han saa, iivorledes hans Ansigt havde skiftet Karve.

lo han og sagde:

V J. R. A. S. Okt. 19C0 "^j: Jan. lUOl.

») Se p 22.

^ Den iKTbiske Tekst bl. a. i Fortalen til Teheran Udg. af Omar.s IJubaijåt

yl'-W H.), hvorfra Browne har optrykt den i sin Kritik af Horon-.XUens Oniar-

1 dgave i J. R. A. S. 1898, p. 417. Sml. Darmesteter: Les Origines de la

Poésie persane i^Kapitlet om Omar Khajjåm .

*) Bodl. MS (Heron-Allen) 141, Ni.-. 388, Homb. 693, Lu-kn. 703.

3*
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Hvor findes den, der synded ej, det gad jeg vide.

Hvo vandred altid Dydens Vej? det gad jeg vide.

Hvis jeg gor ilde, og du straffer det med ondt,

Er Forskel da paa Dig <tg mig? det gad jeg vide.').

Og med det samme blev hans Ansigt igen helt straalende som

Fuldmaaneu paa den fjortende Dag.

III.

Maalet med de sidste Aars kritiske Undersogelser har altsaa været

at naa til Klarhed over disse to Punkter:

1) Hvad ved vi om Omar Khajjåms Liv og Personligbed?

2) Hvorledes skal vi i de foreliggende Tekster af Rubåijåt skælne

mellem det ægte og det uægte?

Lad os" derfor i Korthed gøre op, hvor vidt vor positive Viden

strækker sig, og saa drage Konsekvenserne deraf.

Ghijåt-ed-din Abiil-Fath Omar ibn Ibrahim al-

Khajjåml^) er efter al Sandsynlighed fedt i Nischåpur ^) i den anden

») Paris MS 10, Nio. 356, Whinf. 398, Bonib.-Udg. 631, Luckn.-Udg. 633.

*) Khajjåni betyder >Teltmageri ; det er dog ikke rimeligt, at han selv har

udovet denne Profession, ej heller, at hans Fader har gjort det; thi, som

Prof. Ross bemærker i Indledningen til Fitzgeraldudgaven af 1900 (p. 72.

Fodnote), viser den arabiske Form Al-Khajjåmi. at Navnet har været et

Familienavn og ikke en Professionsbetegnelse.

' Niseliapur i det nordlige Khoråsån var en ældgammel By. Den havde været

Tåhiridernes og Saffåridernes Hovedstad og var siden blevet Seldju([iden

Toglirulbégs Kesidens, medens hans Broder Tsehakyrbég opholdt sig i Merv.

Nischfipur havde en fast Borg og en solid Mur; udenfor denne laa der flere

B'orstæder, som beskyttedes ved en anden Mur. Den var »større end Foståt,

mere befolket end Baglidåd, mere fuldkommen end Basra og prægtigere end

(jairavån.t llalvtrcsindstyve store Gader gennemskar den i alle Retningt-r,

og mange jira'gtige Bygninger bidrog til at forskonne Byen, saaledes det af

Abdallåh ibn Tiihir byggede og af Saltariden Amr ibn Laith ombyggede

Regeringspalads paa >Husejns Æts Pladsc, Hovedmoskeen paa »Soldaterpladsen«,

der laa i et Forstadskvarter ved Siden af Torvene, og de otte store Hojskoler,

som Abbasidekaliferne havde bygget, hvoraf særlig de fire, der laa omkring
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1- jonli'flfl af det ellevte Aarlmndrede e. K. Kn omhyggelig Opdnigelse

har udviklet hans mangesidige Talenter. Foruden Koranlæsning. Tradi-

tjonsvidenskah og Kendskah til den arahiske og persiske Litteraturs

mest tVt'iinagende Vrerker, hvilket horte til almindelig Dannelse, har

han sperielt dyrket Filosofien, saavel den græske som den derpaa

hvL'trede arahiske. og de eksakte Videnskaber '). Okonomiske Vanske-

ligheder tvang ham til at opgive de videiiskal)elige Sysler, som al hans

Hu stod til, men en Mæcen ved Navn Ahii Tahir interesserede sig for

ham og understottede ham saaledes, at han kunde genoptage sine

Studier. Han skrev forskellige naturvidenskabelige Skrifter og erhvervede

sig efterhaanden Ry som en dygtig Videnskabsmand, og hans Navn

kom selve Sultan Meliksehah for Ore. Sultanen og hans store Vezir

Nizam-el-mulk, der arbejdede saa ihærdigt for Kulturens Opblomstring,

knyttede ogsaa Omar til sig ved at lade ham sammen med nogle andre

fremragende Astronomer udarbejde en forbedret Kalender (1074), lige-

som de gav Omar og hans Kolleger Abiil-Muzatfar al-lstizari. Majmfin

ibn en-Nadjib al-Vasiti o. a. stadig Beskæftelse med astronomiske Ob-

servationer. At Omar har været den egentlige Leder af disse Under-

søgelser, kan skønnes deraf, at han blev Udgiver af de, formodentlig

Hovedmoskeen, var betydelige. Nischåpur var bekendt for sine lærde Mænd,

og mange er de i Litteraturen og Videnskaben beremte Navne, der knytter

sig til Nischåpur. Her var ogsaa tretten Biblioteker, hvoraf det, der herte

til »de vises Moske«, indeholdt 50(,K) Bind om forskellige Videnskaber, der

stod til de studerendes Raadii^hed. Ikke mindre Ry ned Nischåpur for den

livlige Handel og Industri, der rorte sig der. Den havde store Bazarer, der

laa ude i Forstæderne, og bag disse laa Kebmændenes rummelige Pakhuse.

Sadelmagervarer var en Hovedartikel. Men Nischåpurs Indbyggere var tillige

berygtede for deres Ubehagelighed, og en Araber udtrykker sig saiiledes om

deur. »Hvilken smuk By vilde Nischåpur ikke vtere, hvis dens Kanaler var

ovenpaa Jorden og dens Indbyggere underneden!« Byen var af Naturen ud-

styret paa det herligste; dens Haver og Parker, der gennemstrommedes af et

helt System af underjordiske Kanaler, frembragte en OverHod af brogede

Blomster og saftige Frugter, Springvand plaskede overalt, og en stærk Blomster-

duft slog en imode, saa snart man niermede sig Byen. Klimaet var ssaa sundt

og behageligt som intet amlet Sted i Khoråsån i^Le Sefer Nanieh de Nassiri

Khosrou, publ. p. Schefer, Paris 1881, Appendi.x II,
i>.

277: The ^uatrains of

Omar Kheyyam, transl. by Payne, Introd. p. XI tf.i

'i Om Læreboger og Studieforhold for vordende Diplomater, Digtere, Astronomer

(.\strologer; og La'ger netop paa denne Tid giver Ni/åmi i Arudhi udferlige

og interessante Oplysninger i Tschahår ma<[åla {3. H. A. S. 1899).
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paa Grundlag heraf udarbejdede, Tabeller, som kom til at bære Sulta-

nens Navn, Zldj-i ]\Ielikschåhl. Som det var Tidens Skik. maatte

Omar ogsaa ved forskellige Lejligheder give astrologiske Forudsigelser,

men han synes selv ikke at have næret stor Tiltro til Astrologien.

Paa Algebraens Omraade gjorde han sig bekendt ved nye Opdagelser*)

og hans matematiske Skrifter beundres endnu i vor Tid af Fagma^nd.

Men ogsaa paa andre Omraader var han en fremragende Kapacitet.

Han beskæftigede sig indgaaende med Filosofi. Sandsynligvis liai- han

bygget videre paa Avicenna, hvis »Helbredelsens Bog« han efter Beret-

ningen læste i endnu lige før sin Død. Ellers ved vi intet bestemt om

Omars filosofiske Anskuelser^); men i hvert Fald bragte de ham i

Vanry som Fritænker og Materialist, medens hans Tilhængere hædrede

ham med Navnet »Sandhedens Bevis.« Man .søgte hans Hjælp, naar

det gjaldt om at opklare vanskelige Steder i den arabiske Litteratur,

og selv paa Koranfortolkningens Gebet betragtedes Omar som »Autori-

teten« par excellence. Ogsaa Lægekunsten udøvede han, og man havde

endog saa megen Tillid til hans Dygtighed heri, at man lod ham be-

handle den lille Prins Sandjar. Han var tillige grundigt inde i Jura og

Historie.

Til hans Omgangskres hørte mange af Samtidens berømteste lærde,

saaledes den senere Vezir Abd-er-razzåq, den korankyndige Abiil-Hasan

al-Ghazzåli, den navnkundige Filosof Abu Hamid al-Ghazzåli, Astro-

nomen Istizari og Digteren Nizami-i Arudhi. Denne sidstes rørende

') Ibn Klialdun: Prolégoniénes, tråd. par de Slane (Not. et Extr. XX p. 137):

Nous avons appris qu' un des premiers niathématiciens de l'Orient avait étendu

le nombre des équations au delå de ces six espéces, qu' il l'a porte å plus de

vingt et qu' il a découvert pour toutes ces especes des procédés (de resolution")

sur.s, fondes sur des demonstrations géoinétriques. — Dette skal ifolge Woepcke

referere sig til Omar Khajjåm.

"^1 Al-Ghazzåli omtaler som en særlig Sekt af skeptiske Filosofer i'Matematikernet,

hvortil formodentlig og.saa Omar horte. De fremsatte felgende Argument:

»Den mest nærliggende og interessanteste Genstand for Fndersogelse for

Mennesket er Mennesket selv, d. v. s. det Væsen, som lian bestandig henviser

til, naar han siger: Jeg, Du, Hvor megen Uenighed er der nu ikke angaaende

dette Væsen, dets Eksistens, dets Substans, dets Egenskaber? Naar man
svæver i den Grad i Uvished angaaende det mest nærliggende Objekt, livor-

ledes skal man da kunne tuMike sig, at man skal være i Stand til at domme
om Genstande, som man selv indronuner, er de fjærneste og mest ophojetle?!

(Schmoldcrs: Essai sur les écoles |thilosoplii((ues cliez les .\rabes, l'aris 1842,

p. 116).
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Hengivenhed for ham tyder paa, at hans Karakter ikke har været saa

sl»*t, som hans tooh>giske oi; devote Fjender har afmalet den; Omar

var efter NizAinls Mening en Mand. »som ikke vihie Uile tomme Ord.

c

og »hvis Lige ikke fandtes nogensteds jtaa .Jordens Overflade og i alle

den hehoede Verdens Kgno.t Der er en umiskendelig Lighed raellerii

Omar og Avicenna i hele den aandelige Habitus, den alsidige, udstrakte

Viden, den tilosotiske Sandhedssogen og den skeptiske Ta'nkeraaade, og

det kan vel næppe betvivles, at de ogsaa har lignet hinanden i deres

Tilbttjelifrhed for Drue.saften.

Kfter Melikschiihs Dnd ( IoDjIj opiiorte de astronomiske Undersøgelser.

DiT indtraadte nu urolige Tider, dynastiske Stridigheder og Oprør optog

de ledende Mænd i Staten, og det fredelige Arbejde laa brak. I denne

Tid har Omar vel paa en eller anden Maade doceret eller manuduceret

Filosofi i Nischapur, skønt han ikke havde megen Lyst til Undervis-

ning, og skønt hans Modstandere søgte at mistænkeliggøre ham efter

bedste Evne. Han klager selv over, at de faa virkelige Videnskabs-

mænd levede i daarlige Kaar og var Genstand for Spot og Kingeagt

fra deres Side, som gav sig Udseende af at være lærde Mænd, men

som skjulte Sandheden under Løgnen, som ikke kom ud over Bedragets

og den forlorne Lærdoms Grænser, og som kun benyttede den Kund-

skab, de besad, til usle, materielle Formaal '>. Nischapur var nu en

af Ortodoksiens fasteste Borge, og der herskede dér en Fanatisme som

faa andre Steder i den muhammedanske Verden - De urolige Forhold

') IndltMiningon til Algcljraen, Wooiicke p. 4 (p. 3 at" den arab. Tekst .

*) Intoressant er i den Henseende en Passage i den .saakaldte »Nåsir Khosrus

Selvbiografi!. Dette Skrift er ganske vist en senere Kompilation, men selv

om det omhandlede Stykke ikke kan betragtes som historisk, er det dnsr et

Vidnesbyrd om, livilket Ry Nisehåpureiiseme havde faaet blandt deres Lands«

mænd: »Efter mange Vanskelighedt-r naaede vi Byen Nischapur; sammen

med mig var der en af mine Disciple, en dygtig og lærd Metafysiker. Nu var

der i liele Byen Nischåpiir ikke et Menneske, der kendte os. og vi kom da og

o|>slog vor Bolig i en Moske. Da vi vandrede gennem Byen, sad der i Døren

til enhver Moske, som vi kom forbi, Folk og forbandede mig og anklagede

mig fi»r Ka'tteri og Ateisme; men min Discipel vidste intet om deres Mening

angaaende mig. Kn Dag, da jeg gik igennem Bazaren, var der eu Mand fra

Ægypten, der saii mig og genkendte mig, og han nærmede sig til mig og

sagde: »Er Du ikke Niisir Khosrii, og er han dér ikke din Broder Abu Said:'<

Forfaldet greb jeg hans llaand, og idet jeg gav mig til at snakke med ham.

forte jeg ham til min H«dig. Saa sagde jeg: >Tag 30,(>>0 Mithqåler Guld og

lad være med at udsprede Hemmeligiieden.* Da han havde samtykket deri.
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mærkedes ogsaa her. En Emir af Khoråsån gjorde (1095) et mislykket

Angreb paa Byen, og lige efter udbrød der en rasende Keligionskrig

(se p. 12 n. 3). Antagelig har Omar da fundet Opholdet i sin Fødeby

saa farligt, at han har forladt den og er gaaet paa Pilgrimsrejse til

Mekka for at demonstrere sin Eettroenhed; selv Omar. Sandhedens

Bevis« har fundet det klogest at lægge lidt Skjul paa sin sande Tænke-

maade for at afvæbne sine Bysberns Had. Men det er vel forstaaeligt,

at Utilfredshed med sig selv og Frygt for Spioner har gjort ham bitter

og »uselskabelig«, saa at han ved sin Ankomst til Baghdad viste sig

brysk og utilgængelig selv mod sine Meningsfæller.

Det er ikke usandsynligt, at Frygten for Nischåpiirensernes Fana-

tisme i længere Tid har holdt ham borte fra hans Hjemstavn. I hvert

Fald lader det til, at han paa sine gamle Dage har fort en temmelig

omflakkende Tilværelse. I 1112—13 finder vi ham i Balkh sammen

med Isfizårl og Nizåmi-i Arildhi i en vis Emir Abu Sads Hus. hvor

han med lyrisk Sentimentalitet taler om sit sidste Hvilested, og to Aar

efter opholder han sig i Merv som Gæst hos Ministeren Sadr-ed-din

ibn al-Muzaftar.

I Aaret 1123 døde han, som det berettes, temmelig pludselig uden

forudgaaende Sygeleje og paa en meget opbyggelig Maade. Karak-

teristisk for den grublende Metafysikers stolte Selvbevidsthed er den

bad jeg med det samme min Skytsaand (sic!) om at skaffe denne Sum, gav

den til Manden og fik ham saa ud ad Deren. Saa gik jeg med Abu Said

til Bazaren, standsede ved en Skoflikkers Bod og gav ham mine Sko til Ud-

bedring, at vi kunde drage bort fra Byen. Pludselig hortes der et Raab i

Nærheden, og Skoflikkeren skj^ndte sig hen i den Retning, hvorfra Lyden kom.

Efter en Stunds Forlob kom han tilbage med et Stykke K©d paa Spidsen af

sin Syl. — »Hvad var det for en Staahej?« spurgte jeg, »og hvad er det fur

et Stykke Kod?« — Skoflikkeren svarede: »Det lader til, at en af Nasir

Khosrus Disciple har vist sig her i Byen og begyndt at disputere med de

lærde. Disse gendrev hans Paastande, idet hver af dem anførte en eller anden

anerkendt Autoritet, medens han til Stotte for sine Anskuelser vedblev at

citere Vers af Nåsir Khosru. Saa rev de gejstlige ham i Stykker, — en

fortjenstfuld Handling, — og ogsaa jeg skar et Stykke af hans Kod for derved

at gore mig fortjent til Himlens Belønning.« — l>a jeg lutrte, hvorledes det

var gaaet min Discipel, havde jeg ikke længer Herredoinnie uver mig selv,

og jeg sagde til Skoflikkeren: »Giv mig mine Sko, thi man Ixir ii\ke opholde

sig i en By, hvor Nåsir Khosrus Vers fremsiges.« Saa tog jeg mine Sko og

forlod Nischåimr sammen med min lintder.« (Se Browiie: A Year amongst

the Persians, p. 479).
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Bon, som læ^jtjes ham i Munden som hans sidste Ord: »O Gud! i

Sandhed har jp<,' kendt Dit,', saa vidt som d»'t stod i min Mairt. tilpiv

mig derfor. 1 Sandiied er min Forstaaelse af Dig min Anbefaling til

Dig.« Han blev begravet i NIschftpur, og to Gange om Aaret drjssede

Træerne deres Blomster over hans Grav, som han havde forudsagt.

Omar var trods sine mangesidige Interesser ikke nogen produktiv

Forfatter som Avicenna. Han nærede ligesaa stor UtilbMJelighed til

Skriveri som til L'ndervisning; men alligevel præsterede han en Del

stttrre og mindre Skrifter, de fleste paa Arabisk.

Folgende er opbevarede til vor Tid:

1) Paavisning af Algebraens Problemer ').

2) Om nogle Vanskeligheder hos Euklid ^).

3) Kubåijat.

Og folgende kender vi af Omtale:

1) Nøjagtighederne af den indiske Metode til at uddrage Kvadrat-

og Kubikrodder ^).

2) Zidj-i Melikschahi.

3) Haandbog i Naturvidenskaben.

4) Al-vudjud.
^ . ,

,

, , ,.^ ,
(metafysiske Smaaskrifter).

5) Al-kavn va-1 taklif. |
^ "^

6) Mizån-el-hukm (Juvelerkunst).

7) Lavåzim-el-arakina (astronomisk Geografi).

8) Arabiske Digte.

Som man ser, er det lutter videnskabelige Værker med Undtagelse

af de arabiske Digte, hvoraf nu kun det ene er tilbage, som citeres af

Ibn-al-Qifti, og Kubaijåt. Omar var ikke Digter af Profession og er

aldrig af sine Landsm;i'nd blevet betragtet som saadan. 1 de biografiske

Værker omtales han altid blandt Astronomerne, og vi burer kun lejlighedsvis

en Bemærkning om, at han skrev smukke Vers e. 1. ; og de specielle

Digterbiografier som Dauletschah's nævner ham kun en passant. Dette

har naturligvis tildels sin Urund i, at han ikke har skrevet noget Divan *\

' Udg. af Woepoke, se p. 6.

-') MS i Loidener Biblioteket.

' Omar nævner selv dette Værk i sin Algebra (Woepcke p. 13 og p. 9 af den

arab. Tekstl

^ Hovedbestanddelene af et Uivån udgores af Qasider (Lovdigte til Ære for

store og fornemme Heskyttere}. Cihazaler lalmindelige Æniner: Kærliglud.

Vin, Naturbeskrivelse, og i Keglen en mindre Sanding Rubai til Slut,
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hvilket saa at sige var obligatorisk for den, der vilde gælde for en

rigtig lyrisk Digter; Omar har skrevet eller improviseret et Digt i Ny
og Næ, naar en Idé er faldet ham ind, og vi ved ikke, om han selv

har samlet sine Rubål, eller om det først er sket efter hans Ded. Men

jeg tvivler ikke om, at en anden væsentlig Aarsag til den Forsigtighed,

hvormed Perserne udtrykker sig om Omar som Digter, maa søges i den

Nationalejendommelighed, som kaldes Ketmån, og som er saa aand-

fnldt skildret af Gobineau ^). Det er en Art bevidst, systematisk

Hykleri, som spiller en mægtig Rolle i Persernes Tænkning og religiøse

Liv: . . . »On prononcera toutes les professions de foi qui peuveiit

plaire a Fadversaire, on exécutera tous les rites que l'on reconnait pour

les plus vains, on faussera ses propres livres, on epuisera tous les

moyens de tromper. Ainsi seront acquis la satisfaction et le mérite

multiples de s'étre mis a couvert, ainsi que les siens, de n'avoir pas

exposé une foi venerable au contact horrible de l'infidéle, et enfin,

d'avoir, en abusant ce dernier, et en le confirmant dans son erreur,

imposé sur lui la honte et la misere spirituelles qu'il mérite. C'est la

ce que la philosophie asiatique de tous les åges et de toutes les

sectes connait et pratique, et que Ton appelle le Ketmån« ....
Det gælder Sekterere, og det gælder Fritænkere. Perserne viser ikke

gærne deres Tilbøjelighed til religiøs Skepsis og Vantro. Og omend

man ingenlunde uden Forbehold kan karakterisere Omar Khajjåm som

en vantro og en Materialist, havde han nu engang faaet ilde Ry paa

sig, saa at det ikke gik an at tilstaa, at man fandt Glæde i at læse

hans Rubål, at man følte sig tiltalt saavel af deres Indhold som af deres

formelle Fortræffelighed. Som de store Skælmer, Perserne er, priser

de højlydt Abu Said, Båbå Tåhir og Abdallåh Ansåri, men dadler

Omar Khajjåm, selv som de i deres Hjærter er begejstrede for ham -).

Alene den Kendsgærning er jo tilstrækkelig betegnende, at ingen anden

persisk Lyriker, — naar undtages de store Klassikere Attår. Rumi,

^) Les Religions et les Philosopliies de l'Asie centrale, Paris 1865, ]>. 15.

^) Heron-Allen anfører (Some Sideliglits etc. p. 3) et Sted i Elpliinstones Hejse-

skildring (An aecount of the Kingdoni of Caubul etc. p. 209). hvor der omtales

en Sekt af Ateister og Libertinere, der har Navn efter en vis Moullah Zukkee;

>deres Anskuelser synes at være meget gamle og er netop de af den gamle

persiske Digter Khajjåm fremsatte, hvis Værker indeholder Prover paa Ugude-

lighed, livis Lige næppe nogensinde er set paa noget andet Sprog

Deres Meninger dyrkes dog i Hemmelighed og siges at have vundet stærkt

Ind]ias blandt de udsvævende Adelsmamd ved Schah Mahmnds Hof.«
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Sadl, Hfifi/. — iidkoiTimer saa ofte i nye Udgaver i Orienten som netop

Omar Kliujjam. Foriivriti;t har Sufiorne allerede fra ilen forste Halvdel

af det trettende Aarhundrede e. K. ') y;jort deres bedste for at fortolke

Kubaijat i Overensstemmelse med deres egne Teorier, og denne Udlæg-

ning skal jo nu være den gængse blandt Perserne, uden at den dog har

kunnet befri Omar for lians gamle Vanry. Det tyder stærkt paa at

selve denne Kanonisering ogsaa kun er et bekvemt Skalkeskjul. Ogsaa

er det mistænkeligt, at Historien om det væltede Vinglas stadig gaar

igen; den viser os da ikke Oimir som den fromme Mystiker.

For nu at undersege Sporgsmaalet om de eksisterende Teksters

Ægthed, maa vi kaste et Blik paa vort Materiale af Manuskripter og

orientalske Udgaver af Kubaijat.

De vigtigste Haandskrifter er-):

1) Bodleian MS 525 (i Bodleian Library i Oxford), indeholdende

158 Kubai, dateret 865 e. H. (1461 e. K.).

2) Sui»plément Persan 745 (Bibi. Nat. i Paris), indeholdende 6

Hubai, indsat i en anden Digters Divan, skrevet i Slutningen

af det femtende eller i Begyndelsen af det sejstende Aarh. e. K.

3) Ancien Fonds 349 (Bibi. Nat.) 213 Kubåi. dateret 9-^U (1514 e. K).

4) Suppl. Pers. 823 (Bibi. Nat.) 349 Rubai, dat. 934 (1528 e.K.).

5) Suppl. Pers. 826 (Bibi. Nat.) 75 Kubai. dat. 937 (1530 e.K.).

6) Bankipur MS (Public Library i Bankipurl 604 Kubåi. dat. 961

(1554 e. K.).

7) Et nylig an.skaffet, endnu ikke katalogiseret MS paa Brit.

Museum, indeholdende c. 260 Kubåi og stammende fra det

sejstende Aarh. e. K.

Flere senere Haandskrifter tindes i Brit. Museum. India otliee

Library, Cambridge University Library. Bodl. Libr.. Bengal Asiatie

Soeiety Libr., Bibi. Nat. og Konigl. Bibi. i Berlin. Antallet af Hubåi

er meget varierende, det righoldigste er Cambridge MS ^fr^ det attende

Aarh.), der indeholder ikke mindre end 801.

') Sufien Nudjiu od tlin Kåzi (f l'Jnti .•. K. ki-iulor ikkf til n«'i,'en mystisk For-

tolkning af Omar se p. 27', nieilens d«>i,' Ibn al (.^ifti (f 1248; omtaler, at de

senere Sufier er bejjfyiidt at knæsætte nogle af hans Digte (se p. 6—7 .

*) Se Heron-AUens Introdiietion og Bibliograpliy, hvor en temmelig fuldstændig

Liste over de eksisterende MSS findes.
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Bodl. MS 525 er, som tidligere omtalt, udgivet i fotografisk Fac?i-

mile af Heron-Allen. Jeg har undersøgt Suppl. Pers. 823, der er det

interessanteste af de franske Haandskrifter, fordi det er det af dem,

der indeholder fiest Eubåi i Forhold til sin Ælde. Af samme Grund

vilde det være af stor Interesse at faa Bankipur MS nærmere undersogt.

Heron-Allen, der har haft det i Hænde, meddeler, at 81 af dets 604

Digte ikke findes i nogen af de i hans Bibliografi nævnte Tekster, at

over 40 af Bodl. MS's Rubåt ikke findes i Bankipur MS, men at disse

to MSS i Keglen har samme Læsemaader i de Digte, de har fælles,

selv om alle andre Tekster har Varianter.

De i det nittende Aarh. i Orienten litograferede Udgaver er føl-

seende:

(sammen med Rubai af Båbå

Tåhir, Abu Said, Attår etc).

(Grundlag for Nicolas' Udg.).

(hvorefter en litograferet Udg.

i St. Petersborg 1888 ved Shu-

kovski og Sobrievski).

1 ) Calcutta
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Tt'heran-Ud^. 1861 o^ TabrtzUdg. 1808 er nogenlunde overens-

stemmondo i Indhold og i Henseende til Digtenes Hækkefnlge, ligeledes

stemmer dt- indiske IMgaver fra den sidste Halvdel af det nittende

Aarhundrede temmelig noje overens.

1 de fleste Tekster er Digtene ordnede allabetisk etter Kunets

Endebogstav, og de Digte, der har samme Endebogstav, folger enten

efter hverandre i ganske vilkaarlig Kækkefelpe, eller de er ordnede efter

Begyndelsesbogstavet i første Linje. I Suppl. Pers. 823 er de ordnede

efter Indholdet, ikke efter Rimet.

Der viser sig straks to store Ulemper ved dette Materiale: for det

forste. at vi ikke besidder noget Haandskrift ældre end 146») — omtrent

halvfjerde Aarhundrede efter Omars Død, — og for det andet den store

Uoverensstemmelse i Antallet af Kubåi i de forskellige Tekster. I det

hele og store synes der vel i Tidens Løb at være foregaaet en stadig

Stigning i Digtenes Antal; det ældste Haandskrift har kun 158, og

først i det attende og nittende Aarhundrede faar vi Tekster, der inde-

holder mellem 70o og 8UU. Vi ser jo f. Eks. ogsaa, at der er en Til-

bøjelighed til Tilvækst for hvert nyt Oplag af Lucknow-Udgaven. Man

kunde deraf slutte, at Bodl. MS var den ukendte Original nærme.st,

og at det oprindelig temmelig ringe Antal Kubåi efterhaanden mere og

mere var blevet forøget ved uægte Tilsætninger. Men naar Antallet

skulde være vokset fra 158 til 801 i ca. tre hundrede Aar, kunde

man jo være berettiget til at formode, at det maatte være vokset ret

betydeligt i de halvfjerde hundrede Aar mellem Omars Død og Boul.

MS's Nedskrivning, og hvad blev der saa tilbage at henføre til Omar

selv? Desuden møder vi knap hundrede Aar efter Bodl. MS et Haand-

skrift (Bankipur MS) med 604 Kubai! Vi kan ikke antage, at Omar

har skrevet stort mindre end de 158 Digte, og vi kan heller ikke an-

tage, at Omars Hubåijåt har holdt sig omtrent uforandret i halvfjerde

hundrede Aar for saa pludselig i ét Aarhundrede at vokse til det fire-

dobbelte Omtang. Der er da kun den Mulighed tilbage at betragte

Bodl. MS som et Udvalg ligesom f. Eks. Suppl. Pers. 826, der kun

indeholder 75 Hubai. Et Divan er en fast afgrænset Masse, der kan

overleveres nogenlunde konsUmt ved Afskrivning, men en Samling smaa

Kubåi er naturligvis i en ganske anden Grad udsat for vilkaarlig Be-

handling, navnlig ogsaa fordi de saa ofte nedskreves efter Hukommelsen.

Man maa vel erindre, hvor stor en Kolle Udenadsln-ren og Hukommelses-

arbejde altid har spillet i Orienten. Og det samme l»ekr.Tfter sie. naar
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maTi nndersoger forskellige Haaiidskrifter og Udgaver af persiske Digteres

Divaner, der indeholder Kubåi; Tekst A kan indeholde det dobbelte

eller tredobbelte Antal Rubåi af. hvad Tekst B indeholder, og ,saa

kan B endda have nogle Kubåi, som ikke findes i A ; og det selv ora

de to Tekster ellers stemmer nogenlunde overens.

Dette Forhold aabner jo en vid Mark for uægte Tilsætninger.

Rent bortset fra den Mulighed, at Kopisterne kan have indsat liubåi

af deres eget Fabrikat i Omars Samling, kan denne være blevet for-

øget dels ved, at Varianter optoges som selvstændige Digte, dels ved,

at Rubåi, forfattede af andre Digtere, er blevet tilskrevne Omar '). Og
saaledes er det i Virkeligheden ogsaa gaaet. Varianter finder vi f. Eks.

i Borabay-Udg. Nr. 27 og 28, Nr. 413 og 416, Nr. 540 og 554. Nr.

557, 558 og 564, Nr. 623 og 626; i SuppL Pers. 823: Nr. 154 og

172, Nr. 159 og 178 er ganske ens, o. s. v. En Mængde Eksempler

kunde anfores herpaa. Af Rubåi, der tilskrives baade Omar og andre

Digtere, har vi allerede nævnet de 82, som Shukovski har fundet, og

hvoraf flere tilskrives baade tre og fire forskellige Forfattere. To af

disse Vandredigte har jeg j^derligere fundet hos Afdhal Kåschi: Nic.

47 (Whinf. 50) og Nic. 394 (Whinf. 436, Bodl. 145). Jeg har selv,

navnlig under et hastigt Gennemsyn af forskellige Haandskriftei- paa

British Museum og India Office, fundet endnu femten:

Bodl. findes hos

Afdhal Kåschi.

Abu Said^).

Khåqåni.

Sadi.

67 Muizzi -)

Adib Såbir »).

Håfiz 1).

Ibn Sinå.

') Det omvendte, at Digte af Omar var blevet indlemmede i andre Digteres

Divaner, kan vel ogsaa have fundet Sted; men den anden Vej har rimeligvis

været den almindeligste. Da Omar var bekendt for at have skrevet dristige

hedonistiske og metafysiske Rubåi og desuden som ])ersisk Digter var absolut

Specialist i Kubåi, laa det nær at gore ham til Forfatter af alle dristige

hedonistiske og metafysiske liubåi, man traf i)aa.

») Allerede bemærket af WhintieM. - \ f 114(i. - ') f 1143.

Nicolas
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skulde have plyndret Omar Khajjåm, endog Folk som Attår, Eumt og

Håfiz, der dog ogsaa nok selv kunde skrive Vers. Heldigvis har vi og-

saa et Par interessante Tilfælde, hvor vi med Sikkerhed kan konstatere,

at Konfusionen skyldes Kopisterne.

Avicenna har skrevet følgende Rubai:

Ved Guds Naade blev jeg til en hellig Mand, og blev jeg frigjort fra det gode og

det onde i min Natur.

Dér, hvor din Naade er, dér er ugjort lig gjort, gjort lig ugjort.

Hvorpaa Abu Said svarede:

O Du, som ikke har gjort godt, men har gjort ilde, og som nu er blevet frigjort

ved din egen Naade,

forlad dig ikke paa Naaden, thi aldrig bliver ugjort lig gjort, gjort lig ugjort').

Begge disse Digte er indsatte i Omars Kubåijåt som henholdsvis

Nic. 379 (Whinf. 420) og Nic. 361 (Whinf 406).

Saradj-ed-din Qumri skrev:

Jeg drikker Vin, og enhver der som jeg er en forstandig Mand, regner min Vin-

drikken for intet;

Gud vidste fra Evighed af, at jeg skulde drikke Vin, og hvis jeg altsaa ikke drak,

var Guds Alvidenhed kun Uvidenhed.

Han blev paa følgende Maade imødegaaet af en Digter ved Navn

Izz-ed-din Karadji:

Du siger: »Synd regner jeg for intet«; saaledes ræsonnerer ingen forstandig Mand.

At gwre den evige Alvidenhed ansvarlig for Synden kan efter de vises Opfattelse

kun komme af for stor Uvidenhed*)

Ogsaa disse to Kubåi er indlemmede i Omars Kubåijåt: Nic. 182

(Whinf. 197, Bodl. 75) og Nic. 116 (Whinf. 144).

Vi griber her Afskriverne paa fersk Gærning i deres Bestræbelser

for at udvide Omars Digtsamling ved Rubåi, tagne paa Maa og Faa tVa

alle Kanter.

Naar vi nu sammenligner Procentantallet af Vandredigte i de for-

skellige Tekster, stiller Forholdet sig foreløbig saaledes, at af Bodl. MS s

Rubål er ca. 12 % Vandredigte, af Suppl. Pers. 823 omtrent den samme

') Sitzungsberichte d. kgl. bayr. Akad. d. AViss. 1878. II Bd.. p. 53.

« Tårikh-i guzida, se J. R. A. S. 1900 ')). 756) og 1901 (p. S\
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rroeentdel, af Tdierån-Udg. (Nicolas) ca. l'J' « "o; Wliiiifields Udgave

liar 1»)* r. "(I. iiitMi den kan ikke godt komine i Hftragtiiintr. da den er

et l'dvalg foretagen af en evropæisk Knrsker. iSelv oni altsaa Procent-

antallet af Vandredigte er tiltaget siden de ældste Haandskrifters Affat-

telsestid, ser vi dog, at selv disse indeholder saa mange uægte Digte,

— eller Digte, der dog med al mulig Sandsynlighed kan antages for

uægte. — at vi ganske mangler fast (irund under Fodderne, naar vi vil

anlægge en personlig psykologisk Betragtning over Omar Khajjåm paa

liasis af hans digteriske Produktion.

Man kunde nu sporge, om der ikke lindes indre eller yilre Kri-

terier, ved Hjælp af hvilke vi kunde udskille et lille Kesiduum af be-

vislig ægte Vers. Desværre forer en saadan Undersogelse os ikke vidt.

Hvad den ydre Side angaar, har det nypersiske Litteratursprog holdt sig

saa at sige uforandret fra sin forste Begyndelse indtil nu; Stil og Ud-

tryk, Kim og Rytme er altsammen saa konventionelt, at man ikke der-

paa kan kende den ene Digter fra den anden. Og med Hensyn til

Indholdet er saa mange forskelligartede Tankeretninger repræsenterede

deri, at en Sondring mellem, hvad Omar kunde have skrevet, og hvad

han ikke kunde have skrevet, paa Forhaand maa opgives som haablos.

Heller ikke giver Kubaiformen Anledning til Meddelelse af selvbiogra-

liske Detaljer. Man kan dog maaske med nogen Sandsynlighed antage

de Vers for ægte, hvori Navnet Khajjåm forekommer, thi et Digt,

livori Fortatteren nævner sit Navn, er jo mindre udsat for at gaa paa

\'andring« end andre Digte, og Versemaalet sæ^tter ogsaa en vis Grænse

for Muligheden af en Ombytning af Navne'). De Rubai. hvori Omar

Khajjåm nævner sit Navn, er ikke mange; jeg har kun fundet tolv, og

ingen af disse tolv horer til Vandredigtene-):

1) Bd. 23, P. 204. N. 43, W. 46. B. 78, L. 82.

Kliajjåiii I Hvorfor sorger Du saaledes ovt-r din Synd? Hvilken stor eller ringe For-

del er der ved ut hengive Dig til den nagende Sorg?

') Navnets Xævnel.se giver dog kun en noget hejere (jrad af Sandsynlighed, paa

ingen ilaade nogen Sikkerhed for, at et Vers er ægte. Et Vidneshvrd herom

er Vandredigtet Whinf. 50, hvis forste Linje her lyder: dunjå di di va har

tsche didi hitseh ast (Du har betragtet Verden, og alt, livad Du har set,

er intet); hos .Vfdhal Kåschi har det denne Form: .Vfdhal, didi ke ån-tsche

didi hitseh ast (.Vfdhal! Du har set, at [altj, hvad Du har set, er intet;.

* De Tekster, som jeg selv har undersogt, betegner jeg paa felgende Maade:

Bodl. MS (Heron-Allens l'dg.): Bd., Suppl. Pers. 823: P., Nicolas' Udg.: N.,

Wliinfields Udg.; W, Honiliav IMij. 1890: B.. Luoknow Udg. IBS:-?: L.

4
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For den, der ikke har syndet, er der ingen Tilgivelse; Tilgivelsen skænkes os jo

f(ir vore Synders Sk}ld, hvorfor da sorgeV

2) N. 80, W. 82, B. 96, L. 100.

Khajjåm ! Dit Legeme ligner et Telt; Sultanen, der hur deri, er Sjælen, og hans

Bolig er Intethedens Hus.

Dødens Ferrasch river Teltet ned for at drage til et andet Sted, — naar Sultanen

er brudt op.

3) Bd. 22, P. 205, N. 81, W. 83, B. 70, L. 74.

Khajjåm, som syede Visdommens Telte, faldt i Sorgens Esse og brændte plud-

selig op.

Dedens Saks overklippede hans Livs Teltsnor, Skæbnens Udraaber solgte ham fur

intet.

4) Bd. 18, P. 201, W. 111, B.211, L. 213.

Hvor længe skal jeg kaste Mursten i Havet')? Jeg flygter for Kirkens Afguds-

djTkere.

Hvem kan sige: »Khajjåm vil fare til Helvede« ? Hvem gaar til Helvede og hvem

til Himlen?^).

5) N. 137, W. 161.

Khajjåm! Skunt det azurblaa Himmelhjul har spændt sit Telt ud og lukket Døren

for det sagte og hørte,

har Evighedens Såqi vist mig tusind Khajjåmer ligesom Vinbobler i Tilværelsens

Bæger.

6) Bd. 102, P. 202, N. 242, W. 282, B. 450, L. 450.

Khajjåm! hvis Du er beruset af Vin, da vær glad! hvis Du sidder hos en Pige

med Tulipankinder, da vær glad!

da Du dog tilsidst skal blive ikke-eksisterende, saa bild Dig ind, at Du er ikke-

eksisterende, medens Du endnu eksisterer, og vær glad!

7-8) N. 316 og 317, W. 348 og 349=^).

[Fra Omar Khajjåm til l'rofeton.]

Bring Hilsen fra mig til Mustafa*) og sig samtidig med al nmlig Ærbødighed:

>0 Håschimite! hvcirfor er sur Tykmælk tilladt efter Religionens Forski'ifter og

den rene Vin forbudt?«

') D. e. : udføre tomme Ceremonier.

') Eller efter W.s Læsemaade: Snart <raar han til Helvede, snart er han i llimlfn.

') Det eneste Tilfælde, jeg har fundet iios Omar Khajjåm, hvor to Kubåi staar

i direkte Forbindelse med hiiiandiii.

*) Mustafa er et af Profeten I\Inhaiiiini(ls Tilnavne.
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(Fra Profetfii til Omar Kliajjårii.)

Hriii<r Hilfii-n Ira mig til Kliajjåm »f^ sij,' saiiuiiliy: Kr <iu <la >ra;i« kiiajjain?

Xaar liar j<'p sa<,'t, at Vini-ii var furbmlt.' Nt-j, den i-r tilladt for dt-n »kojft*-« og

forbudt flir ili-n >raa«')».

;)j 15.1.123. N. 31^7. W. 368, B. 609, L GI 1

<iaa i Læri- Ims Svirelinidp-ne, saa vidt l)u kan. og udryd iJon og Fast..- m-d Kode.

Hor ft Sandhedsord af Khajjåm, o min Ven; drik Vin og begaa Landevej-ireveri,

men va-r godgurendc.

10) N.368, W.413. 13. (Wk

Hvor længe [skal <lcr snakkes] om Moske og Ben og Faste? berus Dig i \ inljuset

for samnientiggede Penge.

Orik Vin, Kliajjåm, thi af dette dit St<iv vil man snart lave Bægre, snart Skaale

og snart Krukker.

11) W. 491.

Mennesket er som en Flaske, og Sjælen er Vinen deri ; Legemet er som en Flejte

med en Tone i.

I»u ved. Kliajjåm, hvad Stovets Bern er: en Pa|iirshgte med et Lys i.

12) B. 470. L. 470-).

Khajjåm ! Tiden skammer sig over den, der med beklemt Hjærte sidder og ruger

over den Smærte, Dagene bringer.

Drik Vin af Glasset til Flojtens og Harpens Lyd, forend Glasset skal knuses mod

Stenen.

Endvidere er der ét Digt. hvori Forfatteren nævner sig med Nav-

net Omar; det er det, der allerede er citeret p. 33. Dets Sammenhæng

med den umulige Anekdote om Moderens Drommesyn giver dog I\uin

•) I'dtrykkene »raat og >kogtt er laante fra den siifiske Terminologi; vod >raac

forstaas den, der ikke kender »Gudsvidens Hemmeligheder«, den, der ikke

stræber efter den mystiske Opgaaen i Guddommen; den >kogtec er Sufien.

Omar bruger naturligvis her disse Betegnelser i rent verdslig Forstand; de

>raa« er Hoben, de >kogtet Filosoferne. Avicenna har udtrjkt den samme

Tanke i en Ghazal (se Ethé i Gott. Nachrichten 1875 \>. bCA , hvor det

bl. a. hedder;

For vise Folk er tilladt, hvad man Daaren maa forbyde,

Thi Vinen er for godt og ondt en Provesten saa sikker.

Er det vel Vinens Skyld, at os til Himlens blaa den hæver.

Men styrter ud i Morket Daaren, som beruset hikker?

Foniuften selv har forbeholdt den vise Vin at nyde.

Mens Lovens strænge Bud forhindre skal, at Daaren drikker.

«) Tillæg Nr. 1.

4*
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for en Mistanke om, at det er en Forfalskning, lavet af Omars Mod-

standere.

Endelig er vi maaske paa Grund af Citatets Ælde berettigede til

at fæste Lid til Ægtheden af de to Riibåi, som nævnes af Nadjm-ed-diii

Råzi (se p. 27—28), og som vi for Fuldstændighedens Skyld gentager her:

Af denne Cirkel, som rummer baade vor Indtræden og vor Udgang, er der hverken

Begyndelse eller Ende at se.

Ikke én kom tilbage at fortælle os sandfærdigt, hvorfra vi kom, eller hvorhen vi

Da Skaberen ordnede Naturernes Sammensætning, livorfor gav lian dem da Ødelæg-

gelsen og Forfaldet i Vold?

Hvis de var faldet uheldigt ud, hvem havde da Skylden for den uheldige Form ?

Og hvis de var faldet heldigt ud, hvad Grund var der saa til at knuse dem?

I disse fjorten Digte er imidlertid saa godt som alle Hovedbestand-

delene af Rubåijåt repræsenterede: Nuets Lyst, særlig Vinen, eventuelt

i Selskab med »en Pige med Tulipankinder«, Filosofens aandsaristokra-

tiske Overlegenhed over Hoben, Anfald paa de ortodokse (»Kirkens Af-

gudsdyrkere«), Klage over Skæbnen og Gud, Grublen over den uhjæl-

pelige Uforenelighed imellem en ideel Verdensfornuft og Livets reelle

Smærteværen samt Menneskets haabløse Intethed; Haab om Tilgivelse;

og endelig savnes heller ikke en vis Moral: nyd Livet, og lev saa tøj-

leslest. Du vil, men vær godgørende. Derimod savnes Sufismen komplet.

Resultatet af disse Undersøgelser bliver altsaa kortelig dette: vi

kender en Del til Omar Khajjåras ydre Liv, men vor Viden er dog paa

dette Punkt kun fragmentarisk. Meddelelserne om hans sjælelige Egen-

skaber er saa vage og løse som vel muligt, tildels ogsaa stærkt partiske.

Og hvad endelig hans Digtning angaar, kan vi vel med
Grund formode, at den har bevæget sig paa alle de Omraa-
der, som vi finder repræsenterede i de Rubåisamlinger,

der gaar under hans Navn; men vi kan med Sikkerhed sige,

at den allerede tidlig og i stedse stigende Grad er bleven

forvandsket paa forskellig Maade, og der er blandt de mer
end 5000 Rubåi, der tilskrives ham, i det højeste fjorten,

for hvis Ægthed man har en svag Garanti; for de øvriges

Vedkommende savner vi ganske Midlerne til at skælne de

ægte fra de uægte.

Dette forringer jo imidlertid ikke Digtsamlingens æstetiske og kul-
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turhistoriske Værd. Kun rnaa vi bestemme os til at drage Konsekven-

sen af vore Uiidersn^elser og til en vis Grad skillf Digterværket fra

Digteren. Som vi siden skal paavise, kan liiiiniijat betragtes som et

Udtryk lor den persiske Aand, saaledes som denne havde udviklet sig

under Paavirkning af religiose Hrydninger og [lolitiske Omvæltninger.

Hiibaijat er saaledes et virkelig nationalt Værk. som Omar Khajjam

har skabt, og som senere Generationer har kælet for — om end i Smug

— og l)ygget videre paa, idet de dog med et psykologisk Instinkt, der

kun kan forklares ud fra Folelsen af deres egne heterogfiie Naturers

Shegtskab med det heterogene V;erk. i alt væsentligt har holdt Tilbyg-

ningerne i samme Aand som Grundlaget. Sammenligner man Vandre-

digtene med de fjorten ovenanforte Hubai. vil man se. at de gennem-

gaaende er fuldsta^ndig Khajjanrske. Der er kun faa væsentlige Punk-

ter, hvor man kan formode, at ogsaa Originalens Tendens er blevet

forvansket. En Del sufiske Digte er indskudt som Stotte for Opfattelsen

af Omar som Suf
i

; det er endda muligt, at alt, hvad der tindes af ud-

præget SuHsme i Kubaijåt, er uægte. Desuden har et mindre Antal

Kærlighedsdigte af den Slags, som f. Eks. Dnsuri, P'arrukhi og Muizzi

med Forkærlighed dyrkede, indsneget sig. De ældste Tekster er ellers

i en saa forbavsende Grad blottede for Kærlighedsdigte'), at man nok

tor antage, at denne Side af Lyriken har været Omar ligesaa fremmed

som Panegyriken. Jeg har kun fundet et eneste panegyrisk Digt i den

Khajjam'ske Rubaijat-). skont denne Poesi hos de allerfleste persiske

Digtere har spillet en meget fremtrædende Rolle.

For at illustrere disse Betragtninger, hidsætter jeg en Oversigt

over Indholdet i de Tekster, som jeg har haft Lejlighed til at under-

søge. Ojistillingen kommer naturligvis for en stor Del til at bero paa

et Skon, fordi et og samme Digt kan hore ind under forskellige Grup-

per. Dt' Digte, der gaar ud paa det idelig varierede ^^nyd Livet, inden

Du knuse.>< under Skæbnens Slag-, eller afvadsk med Vin Sorgen

over Verden , kunde jo med lige Ret henregnes til Gruppe 1 og Gruppe

2; jeg har gennemgaaende regnet dem til Nydelsesdigtene.

*) Vel nævnes skunn«' Kviiiilrr af oj,' til i Saiimu'uliæni: nunl Vinbægrct og den

•jntnne Skrænt, iiuii i koliu'i' Udtrvk op nærnu'st som en æstetisk Staft'age til

FuUlstæiuliir^'orils«' af Velværet. Ved Ka'rlighedsdiirte forstaar jejr de i den

persiske Lyrik saa alinindeliife Klajredipte over den elskedes Haardlied og

Længslens Sniærte ug Idtrvk for den af Lidenskaben fremkaldte Forvirring.

*) Bd. 70; det lindes ikke i nogen anden af de af Heron-AUen undersøgte

Tekster og er teinimliir >ikkert uægte.
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ANDET AFSNIT

Folkekarakteren og Aandslivet for Omar Khajjåm.

Har Persernes Nationalkarakter holdt sig nogenlunde uforandret fra

de ældste Dage? kan vi bedømme Kyros', Khosru'ernes og Mahmuds

Persere ud fra vort Kendskab til de moderne Persere? Eller har den

uendelige Kække af oprivende Revolutioner, som Iran i Aarhundredernes

Løb har gennemgaaet, ogsaa revolutioneret Befolkningens inderste Væsen?

Det er et af Tvistei.unkterne i det iranske Studium. Aug. Muller har

forfægtet det forste Standpunkt '), og Justi hævder ligesaa kraftigt det

andet -). En kategorisk Losning af dette Problem kan vel overhovedet

ikke gives; de moderne rejsende er jo heller ikke enige i deres Be-

dømmelse af Nutidsperserne. Og det er let forstaaeligt, thi hvor er

egentlig de ægte Persere at søge i den Blanding af Kacer, som Iran

rummer? ')

Naturligvis maa ogsaa de voldsomme Omvæltninger i Forbindelse

med Forandringer i de sociale Forhold modificere mangt et Karakter-

træk, men dog passer i det væsentlige de grove psykologiske Konturer,

-om Herodot og andre Oldtidsforfattere har tegnet af Datidens Persere,

ogsaa paa irans nuv.ærende Beboere. Den krigeriske Aand er forsvundet,

men den er ogsaa en af de Sider af et Folks \\æsen, som hurtigst af-

slides Hvor er Nordens Vikingeaand eller de gamle Romeres krigeriske

Kraft? Mi'u K;erlighed til Vin og Vellyst, nøje lagttagflse af Eti-

kettens Ceremoniel og Modtagelighed for fremmed Paavirkiiini: 'i Siuik-

M Der Islam ini Morgen- und Abendlande II, p. 3 fV.

- Grundriss d. iraii. Phihdogie. II p. 31t5 ff.

•) Hr. Prof. Andreas har meddelt mig, at lian efter indgaaende antropologiske

Undorsogelser i IVrsion ond ikko i Fars har fundet Rester af den ariske Tvpe.

Ariorne, der kun var en sejrende Minoritet, er opslugt af frbefidkuingen.

*) Herodot I. 133 135.
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sorahed, Pralelyst og Snuhed ^) har altid hort og horer den Dag idag

til de fremtrædende Træk hos Iranerne. Heller ikke har Interessen

for legemlig Idræt nogensinde fornægtet sig hos dem. Jagt og Bold-

spil til Hest har bestandig været yndede Fornøjelser i de adelige Krese.

og i 1878 kunde Schah Nasr-ed-din imponere Franskmændene ved sin

Færdighed i Spydkastning.

»At ride, skyde med Bue og tale Sandhed« skulde jo efter Herodots

ofte citerede Udtryk have været de tre Hovedæmner i den garamel-

persiske Opdragelse. Det sidste har vakt megen Tvivl, og jeg er ogsaa

tilbøjelig til at forstaa det saaledes, at Magerne i Overensstemmelse

med Keligionens Forskrifter har gjort hæderlige, men temmelig resultat-

løse Forsøg paa at bekæmpe en indgroet Nationalfejl. Aabenhed, Ærlig-

hed, Oprigtighed liar i hvert Fald næppe nogensinde været Persernes

stærke Side. Hvad enten Dareios er kommet paa Tronen paa den

uærlige Maade, som Herodot fortæller, eller ej, saa har Perserne dog

den Gang omtalt Affæren med en vis Beundring. Nationalhelten

Eustam erobrer Borgen Sipand ved List, idet han skaffer sig Adgang

under det falske Foregivende, at han er en Købmand, der handler med

Salt ; og naar samme Kustam af Præsterne dømmes til Helvede for sin

Svig mod Isfandijar, er det kun, fordi denne er Repræsentant for den

rette Tro, medens Ptustam er det gamle Hedenskabs Forkæmper. I

den gammelpersiske Roman »Vis og Råmin«, som vi kender gennem

Fakhri Gorganis nypersiske Bearbejdelse, er Sympatien stadig paa de

unge elskendes Side, skønt de sejrer ved en Række skændige Tro-

skabsbrud.

Et Faktum er det ogsaa, at Forstillelse altid har været noget ros-

værdigt hos iranerne. Da Kong Astyages efter at have givet Harpagos

et Maaltid af hans egen Søns Kød viser ham Drengens Hoved og

Lemmer, lader den ulykkelige Fader sig ikke bringe ud af Fatning,

men bevarer Herredømmet over sig selv ^')- Han siger, at alt, hvad

Kongen gør, er vel gjort, og opsætter sin Hævn ligesom Sadis Dervisch •').

^) Ammianus Marcellinus XXIII, 6, 80.

') Herodot I, 119. Stedet er ogsaa i denne Sammenhæng nævnet af Noldeke i

en Note til hans Oversættelse af Kårnåmak-i Artakh ^ch ir-i Papakån

(Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprachen IV p. 40 n. 7).

') En Tyran kastede en Sten i Hovedet paa en from Mand, og da denne ikke

kunde hævne sig, gemte han ganske rolig Stenen, indtil Tyrannen var faldet

i Unaade hos Kongen og blevet kastet i Hullet. Saa kom Oorvischen og

kastede Stenen i Hovedet paa sin Fjende. iHvem er hu, og hvorfor kaster
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Men selv hvor ikkf Tran<,'cn til Hævn eller andre ua-dle Motiver ligger

til (iruiul. hnr inan efter Persernes Mening altid skjiilf sine sande

Folelser. da man aldrig er sikker paa. om Oprigtigheden kan skade

ens Interesser. I denne Henseende er Digterne fulde af gode Kaad og

Foniiaiiingor.

Har Du Morgan«;, saa aabenbar' ikke tlin Hemmelighed, og sorg for, at dit Ansigts

Hlctrlied ikke rober din Smærte,

siger Avifcniia '). Og Saili:

Dot er bedre at være tavs end at si<,'e sit Hjii-rtes 'J'ankf til .-nb ver og saa til-

feje: »Sig det ikke igen.*

O brave Mand! stop Vandet ved selve Kildens Udspring, thi naar det bliver til

en fuld Stroni, kan man ikke standse det }.

Navnlig paa det religiose Omraade bliver denne Tavshed til en

Pligt. Og her kommer den i god Overensstemmelse med den islamitiske

Forestilling, at den. der ikke har den rette Tro, ifolge Guds Vilje skal

blive i Uvidenhed. Saaledes har Forstillelsen fra fnrste Færd af været

et væsentligt Moment i alle raystiske Trosformer. Abu Said, den f.trste

Fuldblods-Sufidigter, siger i et af sine Kubai:

O Hjærte! naar Snia'vten over Adskillelsen fra li am bar aabnet din Sjæls .\arer,

vis iii>,'en din idodbesudlede Kutte;

klair, men saaledes, at man ikke horer din StPmim': bræml. nicn -;aalf>(li^s. at man

ikke ser nogen Rog fra dig'\

Ismailiten Nasir Kliosru prædiker i sit kraftigere Sprog den

samuie Lære:

Fortæl ikke (tuds Hemmeligheder til de uvidende; bvorledrs skulde Djævle kunne

forstaa Koranens Værd?*

Og den fromme Abdallah Ansari:

Du mig den Sten i Hovedet V* spurgte Fangen. — >Jeg er den og den, og

Stenen er den samme, som Du paa det og det Tidspunkt kastede mig i

Hovcdet.t — >Hvor har Du været i al den Tid?* — »Jeg frygtede for din

Storhed, men nu, da jeg saa Dig sidde i Hullet, ansaa jeg I.ejligbeden for

gunstig.* (Gulistån, ed. Gladwin p. 63 .

' GCittinger Nacbricbten 1875. p. 566.

») (uilistån, ed. (iladwin p. 291.

*) Sit/ungsberiebto d. kgl. bayr. Akad. d. Wissensohaften 187S II, p. 65.

* Rusehaniiinaine V. 449 Z. D. M. G. .\XX1V y. 623.
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Sig ikke til Verdens Folk dit Hjærtes Hemmelighed; de kan ikke bringe Dig Læge-

middel, og Du vil blot komme til at fole Smærte ^).

Fra at skjule sine virkelige Følelser og Tanker til at hykle Følelser

og Tanker, som man ikke besidder, er der kun et Skridt; og den konse-

kvente Cdvikling af denne sjælelige Disposition bliver da Ketmån. Ofte

nok har ydre Forhold gjort det nødvendigt for Perseren at vise Forsig-

tighed med Tilkendegivelsen af sit Hjærtes Mening, Vel er Islam

egentlig en tolerant Keligion, men i Asien har Religion og Politik altid

været knyttet noje sammen; et religiøst revolutionært Parti er eo ipso

politisk revolutionært, og Regeringen er nødt til skride kraftigt ind imod

det. Man ser derfor stadig det samme Fænomen gentage sig: en ny

Religion eller Sekt dukker op, vinder meget hurtig Udbredelse, takket

være Persernes Modtagelighed for fremmede og nye Ideer, Statsmagten

bliver opmærksom paa den, griber ind, og efter en mer eller mindre

haard Kamp forsvinder den nye Religion tilsyneladende ligesaa hurtigt,

som den var kommet. Men i Virkeligheden lever den videre og for-

planter sig i Hemmelighed, og selv om man aner dens Eksistens, er

det ikke muligt at opspore den; dens Tilhængere lever som lovlydige

Borgere og ærer Statens Tro, indtil de anser sig for stærke nok til at

kaste Masken og gøre Oprør. Saaledes er det gaaet med Mazdaks og

Manis Folk i Sassanidernes Tid, og saaledes er det gaaet med Sehiiterne

og Ismailiterne og i vore Dage med Babiterne. Ketmån praktiseres

dog ikke blot af Nødvendighed, af Frygt for Martyrdommen, men ogsaa

af Æresfrygt for den Tro, man hylder, og af Foragt for Modstanderne.

Troens Hellighed forøges, jo mere den væves ind i dunkle Mysterier,

og jo vanskeligere det er at trænge ind i dens Kærne, og de elendige

Daarer (nadån, na ahl), som ikke har fundet Sandheden, fortjener ikke

bedre end at føres bag Lyset -).

') Tillæg Nr. 2.

'^) Un croyant se liausse, par ce fait. en etat permanent de supériorité sm* eelui

qu'il trompe, et fut ce dernier un ministre ou un roi puissant, n'importe;

pour l'homme qui emploie le Ketmån å son égard, il est. avant tout, un

miserable aveugle au(|uel on ferme la droite voie, (jui ne la soupyonne pas;

tandis (jue vous, déguenillé et mourant de faim, tremblant extérieurement

aux ])ieds de la force abusée, vos yeux sont pleins de lumiére; vous marehez

dans la clarté devant vos ennemis. C'est un étre inintelligent que vous

bafouez; c'est une bete dangereuse que vous désarmez. Que de jouissances å

la fois! (Gobineau: Les Religions et les Philosophios de l'Asie centrale

p. 15-16).
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Tilligt' t'i- PfistTtMi en liotlig og elskvænlig Mand, der hellere siger

en siiiii,M»'iiilt' I-ni,'ii end fii iiheliagelig Sandhed, og en lun Ironiker,

der ga-rne >iiiMdi'r en pjnde for nysga-rrigf IVfMnrnede. Og at denne

Tilhøjeliglied er af gammel Dato. har vi et morsomt Eksempel paa i

Ammiami.s Marcelliniis. Perserne har faaet Itildt den godtroende Soldat

ind. at de cskyer pragtfulde Gæstehud. Vellyst og fremfor alt Tmaade-

lighed i Drik som Pesten. >' ^).

iMed alt dette er Perseren egentlig ingen Hykler. Han smigrer for

et godt Ord og med Anventlelse af de groveste og latterligste Over-

drivelser, han digter sig ind i en Tilstand af den frygteligste Elskovs-

kval for at faa anhragt en Aandrighed eller et Ordspil. Men han

Uegger ikke synderlig Vægt paa, om man tror ham eller ej '-). han

lyver mindre for Fordelens Skyld, end fordi dette intellektuelle Spil

har en æstetisk Tiltrækning for ham. Det egentlige Hyklen (sålus,

ria) forsvarer han aldrig. Vel har der ingensinde manglet Asketer og

rigoriske Moral pra^^dikanter. der syndede i Smug. men de betragtes be-

standig med Afsky. o<r hos Omar Khajjåm og Håtiz angribes de meil

haarde Ord.

De idealiserede Skildringer af Perserne, som vi ofte træffer hos de

græsk-romerske Forfattere, disse Deklamationer over persisk Sanddruhed.

Taknemlighed og Retfærdighed, genspejler snarest Persernes udprægede

Forkærlighed for teoretisk Moraliseren. Perserne har saa godt som

noget Folk vidst, hvorledes et Menneske skulde leve for at blive et

fuldkomment Dydsmonster. I de religiuse Pehleviskrifter vrimler det

med Leveregler og moralske Forskrifter ved Siden af det dogmatiske,

liturgiske og mytologiske, og der gives ogsaa Pehle viboger af rent

etisk Karakter, de saakaldte Andardj'er. der tilskrives beromte Folk

som Khusr<3r Anoschak-ruban (Khosru Nuschirvån) og hans Minister

Vadjorg-Mitro (Buzurdjemihr) eller Ypperstepræsten Åturpåt-i Maraspendan.

>) Amm. Marc. XXIII. 6. 76.

•) Mit der Walirli<it niiiuiit es der Perser nicht genau, obwohl er jc des W urt

betliouert; und .seitdem Sadi »^esungen; »Lujje zii jruteni Zweck :!fi der Wahr-

heit vorzu/iehen, welche Hader erregt,« wird jede Tnwalirlieit al.>i Nothlupe

auspegeben. Anderseits macht er freilich aucli keiiie Ansprflilie darauf. dass

man ihm glaube. sondem giebt, wenn ertappt, låchelnd die Falschheit seiner

Worte zu. Es besteht bierin eine gepenseitige Convention: man empfangt

eine falscbe Mfinze und zabit mit derselben wieder aus. obne sich fur einen

Betrogenen und Betruger zu lialten. (Polak: Persien, das Land und seine

Bewohner, 1 p. 10).
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Paa Nypersisk findes der en fyldig Litteratur af de saakaldte Adab-

Bøger, Læreboger i Dyd og gode Sæder, illustreret med Fabler og

Anekdoter. Perserne finder endnu stadig deres Glæde i denne opbyggende

Lekture; de røres til Taarer af al denne Ædelhed, — og glemmer at

rette sig derefter i Praksis.

Det iranske Folks virkelige Fortrin er Livlighed, Opvakthed og en

xModtagelighed for Ideer og ludtryk, der dog ikke holdes i Tomme af

nogen solid logisk Sans ^), og paa den anden Side Evnen til Resigna-

tion, iranerne elsker Pragt og Glans og Vellevned, men i Nodens Stund

kan de spænde Bæltet ind og sulte, bærende deres Skæbne med et Smil

paa Læben. Derved er de dog atter udsatte for at hensynke i en sløv

og lammende Kvietisrae.

De to Hovedsider i den persiske Folkekarakter er Trangen til

Livsnydelse og Trangen til filosofisk-religios Grublen; og begge disse

Sider har i alle deres mangeartede Former faaet deres Udtryk i Poesien,

man har saaledes paa den ene Side en hedonistisk Digtning, en let,

flagrende Nattergalepoesi, præget af Pikanteri og Aandrighed, eller en

Drikkepoesi, lejlighedsvis med Haan mod Spidsborgerne og de fromme

Hængehoveder eller Hyklerne, paa den anden Side en metafysisk-etisk

Poesi, dybsindig AVeltschmerz, from Mystik eller didaktisk Filosofi i

æstetisk Udsmykning. Af den gammelpersiske verdslige Lyrik er intet

tilbage, men at en saadan har eksisteret, er hævet over enhver Tvivl.

I alle Skildringer af gammelpersiske Fyrstegilder figurerer Musik og

Sang. Strabo omtaler '^) en persisk Sang, hvori 360 Anvendelser af

Palmen opregnes. Masiidi skildrer-'') Persernes Musikinstrumenter:

Flojte. Lut, Mandolin, Harpe, Hoboe, og siger, at de har skabt Modula-

tionerne, Kytmerne og de S3'V Tonearter, som skulde udtrykke Sindets

forskellige Stemninger. Han siger endvidere, at intet Folk har mere

Smag for Sang og Musik end Araberne, naar man undtager Perserne

og Grækerne. Ibn Khaldun meddeler ^), at de persiske Konger holdt

Sangerne i stor Ære, modtog dem ved deres Hof og lod dem synge

*) Er (der Perser) ist witzig, doeh unlogisch in seinem Denken. Legt man ihm

z. B. den Satz vor: Alle Menschen sind sterblioli, Cajiis ist ein Mensch, so

wird er folgcrn: also ist Cajus kein Pferd odor Esel u. s. av. (Polak: Per-

sien I, p. 11).

*) XVI, 1, 14.

«) Barbier de Meynard VIII, p. 90-91.

) Not. et Extr. XVII, p. 358 og XX p. 417.
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ved deres Selskaber. O'j. s<'lv om «l<'t episke Stof ofte har været Gen-

stand for den niusikulske lichatnlliiig, har lyriske Motiver natiirlitrvis

ogsaa været benyttede. De nypersiske Digterbiogratier nævner l{aliråm

Gor og hans elskede Dilarain som Lyrikens Opfindere og citerer et Par

Vers af .lem: selvfnlgelig er det kun et Sagn. da Lyriken ikke opfindes,

og Citaterne er det næppe v.i-ni at lægge Vægt paa. Masudi omtaler

Bahram <Jnr som en Skonaand, der l>aade skrev arabiske og persiske

Vers (han havde i sin Ungdom opholdt sig i Hira hos Kong Noman,

Iranil-(iais' Sen) og meddeler nogle af hans arabiske Vers, hvori han

forherliger sin egen Storhed. Deres Autenticitet er vis ogsaa tvivlsom.

Den luksuselskende Khosru Parviz havde ved sit Hof to Sangere

ved Navn Serge s ch og P.årbad. Navnlig er den sidstes Navn be-

rømt, og han sammenstilles gæ^-ne med den senere Samanidedigter

Rudagi. Tarikh-i guzida beretter, at han til Brug ved Kongens (iilder

havde 360 Melodier, som han daglig vekslede med, og tilfejer, at hans

Ord er en ubrodelig Lov for Musikens Mestre, der alle kun har sanket

Aks fra hans :Mark. Og Avfi, den ældste eksisterende persiske Digter-

biograf (ca. 1220 e. K.) siger, at han komponerede mange Sange, men

uden Metrum og Rim *). Den. der kun kendte de arabisk-nypersiske

Versemaal, stod naturligvis uforstaaende overfor helt andre metriske

Systemer, og Rimet er jo først skabt af Araberne. Formodentlig har

i Pehlevipoe-sien Versene været byggede ikke efter Kvantitet, men efter

Stavelsetal ligesom i Avesta ; man har nemlig endnu i vore Dage persiske

Folkedigte efter dette System, navnlig Rubai med elleve Stavelser

(4_j-7) ligesom i den avestiske Spentamanju- Strofe -).

I et Vers af en ellers ikke bekendt Digter ved Navn Scharaf-i

Mudjallidi hedder det, at »af alle de verdslige Herligheder, som Sas.^ans

og Samans Æt efterlod, er kun Rudagis Takkesange og Lovdigte og

Barbads Sange og Romancer tilbage.« ^) Det har dog vel været i

arabisk Oversættelse, at Dele af Barbads Produktion har været kendt

ned i den islamitiske Tid. Ved det abbasidiske Kalifhof, der i det hele

tog SassanidehotVet til Forbillede, blev de gamle persiske Sange sungne.

»Skænk Vin for mig og lad din Sang lyde; den lied-to. Du kan. er

'^ Browne: The Soiir.-os of Dawlatsshali (J. R. A. S. 1899 p. 54 ff.).

-') Se Saleiuann & Shukovski: Pers. Grammatik p. 101 og P. Horn: Gesch. d.

pers. Litt. p. 44.

») Tsohaluir ma.iala ved BrowTie, J. K. A. S. 1899 p. 657'.
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den persiske«, siger Abu Niivas^). ]\Ian tor vel antage, at saavel Abu

Nuvas som hans Forga^nger den zarathustrisk paavirkede erotiske Digter

Bascbar ibn Burd, — der begge havde persisk Blod i Aarerne. — lige-

frem fortsætter den digteriske Tradition fra Såssanidetiden, sknnt de be-

nytter det arabiske Sprog og de arabiske Digtfoi-mer. Det er jo netop

i denne, den ældre Abbasidetid, at Perserne tager Teten paa alle Kun-

stens og Litteraturens Omraader og indblæser deres Aand i hele den

arabiske Litteratur.

Vinen, Kærligheden, Naturens Skønhed, Nydelsen af det flygtige

Nu er Æmnerne for den verdslige Lyrik.

Vinen bar i den zarathustriske Tid været dyrket og nydt som en

af Ahura Mazdas Gaver. God Vin og rigelig Vin var Hovedsagen ved

enhver fyrstelig Fest. I det fortræffelige kulturhistoriske Billede, som

Esthers Bog giver af oldpersisk Hofliv, er Vinens liolle ingenlunde un-

derkendt; det ene Drikkelag følger paa det andet, og »kongelig Vin var

der i Overflødighed, som Kongen formaaede«. Herodot fortæUer. at

Perserne sætter megen Pris paa Vin, og at de plejer at fatte Beslutnin-

ger i beruset Tilstand for nærmere at overlægge dem, naar de er blevne

ædru^). Xenofon skildrer i Kyropaidien^) Vinskænkeren, hvis legemlige

Skønhed og elegante Maade at kredense Vinen paa har gjort ham til

Kongens almægtige Yndling, og ved de utallige Gilder, som beskrives i

Schåhname^), drikkes der altid tæt, det ene Bæger efter det andet tom-

mes paa Heltenes Velgaaende, og Gæsterne bæres gærne døddrukne til-

sengs. Kort sagt, der er en Overflod af Vidnesbyrd, som viser, at Am-

raianus Marcellinus har ladet sig binde en mægtig Krønike paa Ærmet,

naar han taler om Persernes uovervindelige Afsky for Umaadelighed i

Drik. Men naturligvis paabyder de religiøse Skrifter og Moralbøgerne

Maadehold. I Dialogen Din kart spørger Aschmogh ud fra den jævne,

verdslig sindede Persers Standpunkt: »Hvorfor kalder 1 Umaadelighed

i Drik for Synd: Vin kan jo ikke drikkes til Maade.« Ypperste-

') ed. Ahlwardt Nr. 58, 6.

'i Herodot I, 133.

») III, 8.

*) Hele det i Rrliålinaine skildrede Hofliv svarer ifolge Niildeke (Das iran.

Natiniialipos, Grundr. d. iran. Philologie 11, \>. 171) iiien^ til Såssåiiidetidens

end til Sultan Maiiniuds.
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præsten i^'ner det noiret mærkolige Svar. at L'ina.idelitjrlied i Drik er au

Sviid. fordi den, der drikker me^'eii Vin, ogsaa spiser megen Mad, og

som Folj^e deraf undlader at synge Gatha-Hymnerne efter Lovens Bud').

I en af de smaa populær-eti.ske Afhandlinger, Andardj-i Aturpat,

hedder det kort og godt: Drik Vin med Maade, thi den, der henp-iver

sig dertil uden Maadeiidld. hegaar mange Slags Synd.«-) Men Vin skal

man ilrikke l»aade paa Dagen Auharmazd og paa Dagen Mah^). I

Dadistån-i di nik behandles Vindrikningen udforligt, og der gives

den Kegel, at man skal give en Mand at drikke saa længe, som det er

aabenhart. at han derved bliver bedre i Tanke, Ord og Gæming. men

iiaar lian har faaet saa mange Bægre, at han begynder at blive slettere

i Tanke. Ord og Gæming. saa er Grænsen naaet, saa ved man. hvor

mange Bægre han religinst og moralsk set er berettiget til at drikke^.

I Mainng-i k hi rad sammenlignes en Mand af god Natur, der drikker

Vin, med et Guld- eller Solvbæ'ger, der bliver renere og mere straalende,

Jo mere man bræ-nder det; en Mand af slet Natur bliver derimod strid-

bar og odsel ved at drikke. Man kunde da tro, at det for en Mand

af god Natur gjaldt om at drikke saa meget som muligt; derfor til fej es

"let. at man dog maa holde Maade. da den moderate Viiidrikning letter

Fordojelsen, optlammer »Livsilden' , foreger Dnmmekiaften, styrker Sa^den

og Blodet, hjælper paa Hukommelsen, skærper Sanserne o. s. v., medens

den overdrevne Nydelse af Vinen har den modsatte Virkning^).

Da Islam kom med sit Vinforbud, kom Zarathustrismens Vindyr-

kelse til at staa i særlig skarp Belysning, og Ordet »Mager ^ (mogh)

tik derfor i den nypersiske Poesi Betydningen »Vindrikker«^). Forevrigt

hæmmede Islam ingenlunde Vindrikkeriet hos Perserne, den bevirkede

kun. at der blev drukket i Smug. Trods Keligionens Bud og den bor-

gerlige Lovs Strænghed paa dette Punkt drikkes der endnu bestandig

') The Dinkard, by Peshutan Dastur Boliraniji Sanjana, I. Bomb. 1874, engl.

transl. p. 3.

*) Andardj i .Xtiirpåt 111 ^Ganjeshåyagan eto. publ. by Peshutan Dastur B. San-

jana. Boiiib. 1885 .

') Se Le Musetin VI (1887) p. 270 ^Supplement til ovennævnte Udg., ved E. West .

) Dådistan i dinik Kap. LI (S. B. E. XVIII p. 178 tf. .

*) Dina-i Maim'.g i khirad Kap. XVI (S. B. E. XXIV p. 46 ff:.

•) Derfra gaar det i den sufiske Terminologi over til at betyde den, der beruser

sig i den himmelske Vin .i; SuTien i Ekstase. En mjerkelig Betydningsover

gang af lignende Art er foregaaet i Ordet but: 1) > Afgud« (formodentlig af

Buddha , 2 »skon Pige«, »den elskedet, 3 Genstanden for Sufiens Krrr

lighed 0: Gud.
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iiniaacleligt blandt alle Klasser. »Præsterne ligesaa vel som Fyrsterne

tilbringer Nætterne med Drik. Damerne af den kongelige Familie ikke

mindre end Bazareus Piger styrter ved Midnatstid deddrukne om paa

deres Tæpper. . . Det er ikke for Forn«ijelsen ved at komme sammen

til Drikkegilder eller ved at gennemlobe alle Grader af Oprømthed og

Munterhed, endnu mindre fordi de finder Behag i Drikken selv, at de

ledes til disse Udskejelser. Asiaterne ynder hverken Smagen af Vin

eller af Spirituosa overhovedet. Naar de drikker, væbner de sig med

et Lommetørklæde, skærer Ansigter, før de nedsvælger Drikken, tager

den saa, men med Overvindelse som en Patient, der tager Medicin, og

tørrer sig derefter om Munden med alle Tegn paa Afskyd). . . Saa imr-

tigt som muligt at naa til det Stadium, hvor de ikke længer kan smage,

hvad de drikker, og at falde hen i Sløvhed, det er det, der har Tiltra^k-

ning for dem. Den dyriske Søvn er Maalet for deres Onsker. Jeg

kender særdeles dannede Folk, fulde af Kundskabstrang, som finder deres

Glæde i Filosofiens mest raffinerede Nydelser, og som ikke vilde kunne

finde sig i ikke at være døddrukne hver Aften «^). — Digterne lægger ikke

Skjul paa deres Begejstring for Vinen. Bacchantisk Poesi er jo ganske

vist almindelig blandt alle Jordens Folk, og ogsaa de gamle arabiske

Landsknægte-Digtere fra Omajjadetiden har prist Vinen i meget kraftige

Udtryk, men ganske særlig er denne Art Digtning dog dyrket af Per-

serne. Her er Vinen til alle Tider blevet besunget, snart med forsoren

Munterhed, snart i spirituelle Vendinger, snart i højtravende poetiske

Billeder. Abu Nuvas, der som sagt, Sproget til Trods, er mere Perser

end Araber, synger f. Eks.:

Nyd din Ungdom, thi den vedvarer ikke, og knyt Aftendrikkens Bægerliank sam-

men med Morgendrikkens.

Nyd Drikken af den blandede, tvefarvcde, der faar endog den ]iaalnildnc (inier til

at lade Velgorenhedens Kegn flyde.

Det var den, som Perserkongens to Marschaller valgte til ham ; den bringer en

dobbelt Nydelse, ved sin Farve og ved sin Duft.

(ed. Ahlwardt Nr. 16, V. 4-6).

Af det rige Udvalg af Vindigte fra den ældre nypersiske Litteratur

anfører vi nogle Prøver i Flæng:

') Avicenna kalder Vinen x bitter som en Faders Formaning« (Gott. Naelir. 1875

]). 564). og Anvari siger: >8aa længe jeg lever, vil jeg lioldi' i llaaiiden dett«

bitre, som er blandet n)ed sodt.« /rillæg Nr. 3\

*) Gobineau: Les Religions et les IMiilosophies ]^. 69 — 70.
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Kom rask oi,' ræk mijL,' ilinn>- Sol, som, naar iiiai! ilrikker den, glider ned lja|f Le

bcnie 0^ hurtig Jarer op i Kiiid'.-riK' ip-n.

IJiidatri Nr. 49, Etlu^ i Gott. Na.hr. 1873,.

IJring ren Vin. o min elskede, thi pmi »t Venlun fra Maanen til det Sted, hvor

Fisk.-n .-r').

Xaar Du fra Terra.ssen iler ud |)aa Slcttt-n, foretinder l>u et gra-sk Ikokadestæppe*)

overalt, hvorhen Du vender ilit Blik.

Kom, at VI kan drikke Vin og va»re glade, thi det er Vinens Tid og (Jlædens Dage.

(Daifnji Xr. 4, Fltln- i Morgenland. Forsehungen 1875).

Betragt denne Vin i Haanden paa denu'- min solvstraalende Pige; man skulde tro,

at det var Solen, der dvælede hos Maanen.

( »g dette Bæger, hvorpaa denne Vin kaster sin Skygge, det er som et hvidt iJo-

senblad omkring en Tulipan.

(Omåra Xr. 7, Etln- i Morgt-nl. Forsch. 1875).

Hvor skont skinner ikke Vinen i Solen.s Straaler, særlig naar diase lange Straaler

brydes i Vinen.

Det hlaa Bæger, den rode Vin og det gule Sidlys er som Anemone, Viol og Schem-

bulid»).

Saaledes straaler den, at naar den drypper' fra Bægeret, er det, som om rodt Kar-

neol drypper fra Perler;

og .saa ren er den, at naar Du stiller den i Haanden, kan Du ikke skælne Haanden

fra Bægeret eller Bægeret fra Vinen.

(Kisaji X^r. 2. Etlh- i Sitz. d. kgl. bayr. Akad. 1874. II .

[Giv mig] af den Vin som er gul og mager; men ikke af Ka?rlighcd er den mager,

og ikke af Sorger er den gul.

I'or Sjaden er den en Lyst og for Hjærnen er »len Moskus, for Ujet er den Lys,

og for Kinden er den en Rose.

(Minutschihris Divan, ed. Kazimirski Nr. 74, V. 3— 4>.

Lægen og Filosofen Avicemia, der liele .sit Liv igennem elskede

Vinen. iKL'vder dog Maadeholdet i gammel zurathnstrisk Aand i følgende

K ni »Il i

:

Vimn er tien berusedes Fjende <ig den nogternes Ven; lidt deraf er Mo,|gitt og

meget er Gift for os.

1 at drikke meget deraf er diT ikke ringe Skade, i at drikke lidt tr der megen

Gavn.
Ibn Sinå Rub. '2. Ethé i (iiitt. Xachr. 1875).

') Efter en gammel kosmogonisk Forestilling hviler Jorden jtaa en Fisk. Ud-

trykket her er dannet paa tirund af Allitterationen mellem måh og måhi.

') j: Gronsvær prydet med Blomster.

•) Gul, skarpt lugtende Blomst, foenum Graeeum.

5
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Han mener, at kun tre Slags Mennesker bør drikke Vin : Kongen,

(der kan tillade sig alt.) den vise, (der tbrstaar at trække den rette

Grænse.) og Svirebrødrene (der ikke bryder sig om Følgerne)').

Med den fremtrædende Kolle, som Vinforherligelsen kom til at

spille i persisk Poesi, dannede der sig naturligvis hurtig en speciel

Jargon, en Kække stereotype Udtryk, hvoraf de hyppigst forekom-

mende er:

Vinen (mej. bade. scharfib, nabiz) med de almindeligste Epi-

teta: »den rosenfarvede Vin« (mej -i gul ren g), »Rubinvinen« (mej -i

la al), »den rene, klare Vin« (mej -i s af, nab) »den gamle Vin« (mej-i

kohne).

Bægret (djam. qadah, sågher) og Flasken (schische,

sir åh).

Vinhuset (mejkhane, mejkade).

Vin skænk er en (såqi), hvis Skønhed ofte berømmes i elskovs-

fulde Toner.

Beruselsen (masti). At være »døddrukken« (mast-i kharab).

at »ligge beruset og sove« (mast khuftan) er den højeste Lykke.

Kærligheden maa jo efter orientalske Forhold antage en anden Ka-

rakter end i den evropæiske Verden, hvor der hersker større Frihed

i Samkvemmet mellem Kønnene. Et saadant Forhold mellem Mand og

Kvinde, hvor Sympati, Fortrolighed og gensidig Forstaaelse har føjet et

mere holdbart aandeligt Element til det rent sanselige, træfter man der-

for sjældent i persisk Poesi; snarest skal det xære i den episke Digt"

ning, og selv der er det oftest outreret til det rent hysteriske. Mest

menneskeligt træder Kærliglieden frem i de episke Værker, der er direkte

bearbejdede efter Pehlevikilder, Vis og Råmin og Sehahname. Den

lille Idyl om »Bizhen og Manizhe« hos Firdusi er en af de bedst fortalte

Kærlighedshistorier i den persiske Litteratur. Det er øjensynligt, at

Forholdet mellem Mand og Kvinde har udviklet sig naturligere i Zara-

thustrismens Tid end senere. Men endnu i Islams a.'ldre Tid var Af-

spæn-ringen mellem Kønnene ikke saa skarp, hvad der blandt andet frem-

gaar af mange af »Tusind og een Nats« Fortadliiiger. Thi disse mærk-

værdigt moderne klingende Skildringer af Livet i Baghdad i den

») Rub. 7, C.ott. Na.lir. 1875.
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;il<lrt' M idik'hiliU'i- viser os i Virkt'ligheden ogsaa Livet i Irans Storbyer;

l)ai,'liilå(l var holt igemioin eii persisk By. beligfreiide nær ved IrAns

tiraMiso. belolktt niere med Persere end med Arabere og blomstrende

op paa en Tid, da Perserne gav Tonen an paa alle Kulturens Omraader.

Den nypersiske Elskovslyrik kan enten have Vellysten til Genstand,

eller den kan have et mere platonisk Præg, idet dens Emne er den el-

skedes iSkunhed og den ulykkelige Ka/rligheds Smærte. Den skære, util-

liyllede Sanselighed har allerede for den nypersiske Poesis Opstaaen

en Kepræsentant i den for nævnte Abu Nuvas:

Jt'ii: liar hyldet El-skov »g Tojlesloshed, og di-n skændigste Ojitræden faldt mig

naturlig og let. (Ahlwardt Nr. 16, V. 1 '.

Da Kudagi blev gammel, tænkte han med Vemod paa de Dage, »da

han kobte og opvejede med utallige Dirhem alle de biede Kvindebryster,

der fandtes i Byen (o: Bokhåra)^).c — Unsuri og Fan'ukhi ekscellerede

i pikante Digte som disse;

Ji'g sagde: »ilin elskede, hvad er din Skik?€ — Hun svarede: »Tyranni.« — Jeg

sagde: ^Ser Du ej mildt til de bekymrede?« — Hun svarede: »Sjældent.«

Jeg sagde: »Sælger Du Kys for Penge?* — Hun svarede: >Ja, jeg ger.« — Jeg

sagde: >Sælger Du andet end Kys?« — Hun svarede: >Ja.<

(Unsuri, Tillæg Nr. 4i.

Jeg sagde: ^Din Kind er min smilende Vaar.t — Hun sagde: >Din [Kind] er ogsaa

min Have og min Park.t

Jeg sagde: »[At kysse] din Sukkerlæbe er min [Ret].« — Hun sagde: >Ikke skal

det nægtes Dig, thi det er mit Liv.«

(Farrukhi, Tillæg Kr. 5).

Mere blodrige, mere brutale er Minutschihrls Ghazaler:

1 den lange Nat greb jeg et Bæger med rod Vin i Haanden, Vin lig Kameol og

Hydende som smæltet Guld.

1 hojre Haand holdt jeg Vinen og i venstre Pigens Lokker; vi drak og gav hin-

anden Kys, indtil vi blev ganske ude af os selv.

Du ved, hvor kraftig baade Vinen og Kyssene var; forst en Omgang Vin, saa 200

Kys, og saa gbedede vi os ved Vinen igen.

Snart styrtede hun sig over mig, snart styrtede jeg los paa hende; i en og samme

'lime holdt vi snart Fred, snart forte vi Krig.

Og i Beruselsens Ojeblik var min skunnes to Ojne som Narcisser, vædede i en

Panters Blod. (Divan, ed. Kazimirski, Nr. 72).

») Nr. 6, V. 12 i Gott. Naelir. 1S73.
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Af rent pornografiske Digte kan den persiske Litteratur opvise ikke

saa faa. Selve Moralisten Sadi har skrevet en Samling Mutajabat

[o: Løjer) af den groveste Art. Der er ingen Grænser for, hvad man i

den Retning kan b3'de Orientalernes Anstændighedsfølelse. Og de kvin-

delige Poeter som Ajescha Qaria og Mahsati eller Mehisti stod ikke

tilbage for deres mandlige Kolleger*).

Ogsaa Drengekærligheden, den gamle persiske Last, som var almin-

delig allerede paa Herodots Tid, fejres uden Sky. Saaledes synger AIju

Nuvas med gudsforgaaende Dristighed:

O Sulejmån! syng for mig og skaink for mig af Vinen.

Ser Du ikke, at Morgenen allerede bryder frem, indhyllet i sit Gevandt?

Og naar Glasset gaar rundt, tag det saa og ræk mig det.

Giv mig Trøstens Vinbæger i Stedet for Muezzinens Raab,

skænk mig Vinen aabenlyst og driv Pæderasti med mig.

(Ahlwardt Nr. 69).

Daqiqi jamrer over, at hans »elskede« bliver sendt i Krigen-).

Miniitschihri har skrevet et Elskovsdigt til en ung tyrkisk Slave^).

Ved Siden af den grove sanselige Form har vi saa den elegisk

sentimentale, der bestaar i Lovprisningen af den elskedes Skonhed, Skil-

dring af Forelskelsens Forvirring og Klager over den utilfredsstillede

Kærlighed. I den persiske Litteraturs ældre Periode havde det erotiske

Billedsprog vel endnu ikke udviklet sig til en saadan Fuldkommenhed

som i det 12. Aarhundrede, da Raschid-ed-din Vatvåt skrev sin Ordbog

over de for det kvindelige Legemes Yndigheder brugelige Metaforer*),

men Knndeskønhed blev dog fejret atter og atter med sindrige Sam-

menligninger og Pointer:

1) Se Tårikh-i guzida ved Browne i J. K. A. S. 1901 p. 30-31. Sml. P. Horn:

Gesch. d. pers. Litt. p. 133 If.

') Ethé i Morgeni. Forsch. 1875. - Da(ii(|i blev jo tilsidst myrdet af .mi Slave,

som han stod i Furhold til.

*) Divan, ed. Kaziinirski Nr. ii. — Fornvrigt gor Mangoion jiaa grammatisk Udtryk

for Kønsforskollcn det ofte tvivlsomt, naar de persiske Kærlighedsdigte har

Adresse til Kvinder og naar til unge Mænd. Det sidste har sikkert ofte

været Tilfældet; Vinskænkeren besynges jo ofte i elskovsfulde Vers. Dog er

det atter her et Sporgsmaal, naar det skal tages bogstaveligt, og naar det

kun er et traditionelt Tillæg til Forlicrligolsen af Vinen.

*) Den har ligget til Grund for Sojiaraf-od-din Kamis A nis-el-uschschå q,

der er oversat af Huart i Bibi. de rEcole des Hautes Etudes, fase. 25 (1875).
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Fra iliri r<Ml.' llosc mvede Dii Farve og I)uft, Farven til din Kind ug Duften til

dit Haar.

II. le Kliid<'n bliver rosenfarvet naar Du vadsker dit Ansigt, hele Kvarteret bliver

iiKiskusduÉtemle, naar Du slaar dit Haar ud.

(Hiidagi, <iJ>tt. \a.-lir. 1873. Nr. 36;.

lliiii vilde li^'iu- .Maan.n, livi> hun ikke liavde >i.irte Lokker, hun vilde lijrne Venns,

li vis hun ikke havde en moskusduftende Skønhedsplet;

<ini hendes Kinder vilde jeg sige: »de er som Solen«, hvis ikke Solen var udsat

tor Forniorkelser.

(Abiil Muzaffar Xasr Nischåpuri, Etlié i Morgeni. Forsch. 1875 .

Den elskede l)esynges i spogefulde, aandrige, galante Improptuer:

.Med dine (ijenvi|ijier har Du stjaalet mit Hjærte; med din Læbe spiller Du Dom
mer og med Ojenvipperne Tvv.

i»u fordrer Belonning, fordi du har berovet mig mit Hjærte. Det er dog et Under,

at en Tyv venter sig Belønning

!

.Abu Salik, Etlié i Morgeni. Forsch. 1875).

KærlighedsfuM sagde jeg igaar til min elskede: »Hvad om jeg afskar de to bel-

gende Lokker?^

Hun :^varede: »Man hugger Hænderne af den, der stjæler Solv, jeg berover Tyvene

Hovedet. (Muizzi, Tillæg Xr. 6).

Eller med et let patetisk Anstiug som dette Vers af Omara. der

lorte selv den gudhengivne Abu Said til Taarer:

1 mine Urd vil jeg gemme mig selv, saa at jeg kan kysse din Læbe, naar du

læser dem. (Morgeni. Forsch. 1875 .

Klagerne over den elskedes Ligegyldighed og Kingeagt eller over

den af en ond Skæbne hidforte Adskillelse (farq, firaq. hadjr). Længse-

len efter Forening (vasl, vis al) er dog de almindeligste Æmner for

Kærlighedsdigtene. Den elskede, Vennen (maschuq, jar, dost) er tro-

l.is (bi-vafå). og Elskeren er ulykkelig (bi-tsehare). fortvivlet (n:i-

umid). forrykt (divåne), udgyder sit »Leverblod^ (khOn-i djagar).

Hakker som Madjniin om i Urkenen, hans Hjærte bliver til en sSteg«

ved hendes Kinders Ild, og han soger forgæves et Lægemiddel (dar-

nian) mod sin Smærte (dard. gham. rendj, sndå, ghusse).

Firdiisis Hjærte staar i Mrand, naar han er borte fra Dig: af Taarer og Elskovs-

gli'd raser Hd og Nand i hans Barm.

Naar han tænker paa Dig, vilde han regne selv D'.mmens Dag for Lindring, thi

li;in brænder allerede, som om han led Straf i Helvede.

(.Firdusi, Ethe i Sitzungsber d. kgl. bayr. Akad. 187'J, p. 302;.



70

Mit sorgbetyngede Hjærte er som et Ildtenipel, mit verdensskuende Oje er som

Tigrisfloden.

Baal u? Vand or min Seng og mit Loje; at drukne og brænde op er miii Skik.

(Muizzi, Tillæg Nr. 7).

Jo stærkere Udtryk der anvendes, des bedre. Grænsen mellem det

sublime og det latterlige eksisterer ikke for Perseren. En ellers ikke

bekendt Digter ved Navn Sirådji eller Sakari har skrevet en Qaside,

som udmærker sig ved, at alle lire Elementer nævnes i hvert Vers, og

hvori det bl. a. hedder:

Vejens Jord blev til Mudder ved mine Øjnes Vand, [da jeg jamrende undrede mig

over], hvorfor hun stak Ild i mig og derpaa forlod mig hurtig som Vinden

(Luften).

Hvis jeg udsteder et koldt Suk (udaander kold Luft), stikker jeg Tid paa Hinilen;

hvis jeg lader hede Taarer regne, ger jeg Jorden til et Tulipanbed.

(Tårikh-i guzida, Browne i J. R. A. S. 1900, p. 756).

Saaledes er denne saa yndede Genre: overspændte Klager, hvor de

søvnløse Nætter og de blodige Taarer, der strømmer som Oxus eller

Tigris, figurerer om og om igen indtil Kedsommelighed. Nogen virke-

lig Følelse spores sjældent bag de voldsomme Udtryk, al denne Kval

tager sig ganske forloren ud. Det er en Kunstpoesi, en Moderetning,

— og Moderne er som bekendt adskilligt mere stabile i Orienten end

i Evropa. Disse letlevende Hofpoeter har sikkert efter en Rudagis eller

en Unsuris Eksempel tilkøbt sig rigelig Kvindegunst for deres fyrstelige

Honorarer. Kærlighedselegierne horer tillige med de panegyriske Qasi-

der til den traditionelle Hofpoesi, og vi har Eksempler nok paa, at et

enkelt lille taaredryppende Elskovsdigt eller en vel turneret Aandrighed

har indbragt sin Forfatter Guldstykker i Massevis, — undertiden bog-

stavelig i Mundfuldevis. Netop derfor finder vi ikke den Slags Digte

hos Omar Khajjam, thi han var ikke Digter af Profession, digtede ikko

for yEre og Lon.

Mere ægte er den Naturfølelse, der kommer from hos mango af

de persiske Digtere. Men denne er ogsaa ensidig og undgaar heller

ikke efterhaanden at faa et vist rutinemæssigt Anstrøg. Enkelte fine og

originale Iagttagelser finder man i den ældre Digtning, som dette lille

Digt af Emiren Abul-Hasan Ali Alagatschl:

Se, hvorlcd(?s en Hær af Snefnug iiagrer rundt i Luften ganske som hvide Duer,

der llyvcr fiirvildrdf omkrini;- af Frvgt ior Falken.

Ktlie i ^lorgenl. Forsrh. 1875).
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Ellor Uetle al' (Jmåra

;

Pilens g^rennt' (iren l»lfv jiaa Stoniions Dagr lig>-^"iii • n o.Tu>»<*t Man<i, »• r t^iu

kruiiibitjft og med luiJ'-nd«- Hoved.

Betraj^t Tulipiim'ns blad, der straaler rubinntdt i Morgenstunden ligesom en

Sværd.id, d.-r .-r besudlet med Blod. (Smst. .

Uen i>aa maiigi- Maader ejeiidoiiinielig personlifte Nasir Kliosru har

i eu Qaside skildret Efteraarsstormen, som slukker Julisolens Glod i Ha-

ven og paa Engen, bringer Nattergalene til Tavshed, knækker Blom-

sterne og forvandler Havens Smaragder til Hav'\

Men ellers beskæftiger den persiske Xaturdigtning sig med Forkær-

lighed med lyse og livlige Billeder, navnlig er det Novriiz, Xvtaars-

festen ved Foraarsjævndogn. der inspirerer Digterne til straalende, farve-

mættede Naturbilleder, som indflettes i Lovdigte. Thi det er den al-

mindelige Form. Naturbeskrivelsen har ingen selvstændig Plads i de

konventionelle poetiske Former, den er almindeligvis kun et Fyld til de

panegyriske Qasider. men et Fyld. som alligevel i Virkeligheden bliver

Digtets Kærne.

Vaareii liar prydet Verden med (troii.^vær og IJos-r i siirairlet Farvepragt. Stovet

blev purpurrodt og Stenen bled som Silke.

Vinen blomstrede, og Tulipanen slog Sloret tilsid>- <>_: vi<r.- sit rodmende Au-yn;

denne laante sin Duft fra Ambraen, hin sin Farve fra Ædelstenen.

Mandeltraiets Gren ligner med sine Blomstor en Dukke 'o: et Afgudsbillede) malet

af Azer-), og dets Blade har taget Vinbægre i Hænderne.

Skyen blev til en kinesisk Maler og Vinden til en græsk Parfumor. Haven blev

til et Lyspalads og Engi-n til »ii Gangestiod.

(Miniitseliiliri, Kazimirski Nr. 73).

I de smaa Rubat er der jo ikke Plads til vidthtftige Beskrivelser

og udpenslede Malerier. Naturen tjener da i Reglen her ogsaa kun

som et Supplement til Vinen, et Tillæg til Nydelsen af Velvære og

Vellyst:

Det er en skon Dag, og Luften er hverken varm eller kold. .Skyen har vadsket

Stovet af Rosenbedets Kind.

Nattergalen raaber i Pehlevisproget til den guln.d«.- Hose: »Der b..r drikkes Vin!«

(^Muiz/i'*).

' Ethé i Gi-.tt. Xa.lir. 188-', p. 148.

*) Azer, Abrahams Fader, forfa'rdigede .Vfgudsbilbnler.

*) Dette Hubåi er Vandredigtet W. 17-t, Bd. 67. og i d-n Form, hvori det f..rf

ligger hos Muizzi, stemmer det efter sin Ordlyd nærmest uied Bd.
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Eller som et Middel til at bringe den elskede en aaiidrig Kom-

pliment :

Naar Koseme reder Brudelejet i Haven, lurer de i den forste Uge koket bag Knop-

pens Hylster.

Naar de saa aabner Øjnene for at betragte Verden, begynder de at tabe Bladene

af Undseelse for din Kind. (Anvari, Tillæg Nr. 8).

Det er saaledes ikke den vilde, storladne Natur, men Havernes

Pragt i Foraarets skønne Tid, der forherliges. Blomsternes Farvepragt,

Kosernes og Jasminernes berusende Duft, Gronsværet, den sagte, rin-

dende Strøm og den milde, svalende Vind, al denne sansepirrende øster-

landske Pragt prises, fordi den passer saa godt til Liitens og Harpens

smæltende Toner, den glødende Vin og de f3i'ige Kys.

Naar den gronne Eng klæder sig i blaat Atlask, og Bjærgene pynter sig med syv-

farvet Silke,

da er Jorden svanger med kostelig Moskusduft lig Moskusd}Tets Navle, og Pile-

træet skyder Blade uden Tal, straalende som Papegøjens Fjer.

Igaar ved Midnatstide bragte Vinden Toraarets Duft hid. Velkommen, Nordenvind!

velkommen. Du herligt duftende Vaar!

Man ser grønt i grønt som Himle paa Himlen, man ser Telt ved Telt som Borg

ved Borg.

Grønsværet genlyder af Harpens Klang og de behændige Musikanters Spil, og i

Teltene lyder Klang af Bægre, der kredenses af Vinskænkerne.

Overalt i Teltene hviler Elskere ved deres fyrige elskedes Side, overalt i det gronne

glæder Ven sig ved Synet af Veninde.

Elskernes Kys og Favntag og de skønnes Koketteri og milde Bebrejdelser, San-

gernes Sang og de sovendes vintunge Søvn ....

(Farrukhi, J. R. A. S. 1899, )). 767 ff.).

I Modsætning til alt dette staar den tilosotisk-religiose Grublen,

Trangen til at klare Livsgaaden. Syslen med de oversanselige Ting

har en særlig Tiltrækning for Perseren. Han ynder at spekulere, ræ-

sonnere, diskutere. Orientaleren staar i det hele taget i et langt mere

intimt Forhold til sin Gud end Evropæeren til sin. Gud er for ham

ikke en fjærn Skygge, til hvem man henvender sine Tanker en Gang i

Ny og Xæ^ naar Sorg eller Sygdom indfinder sig; Gud er en henimo-

lighedsfuld Magt, som vi foler uophørlig, i ethvert af Livets Forhold.

Og derfor kan Perseren med sin livlige Aand ikke slaa sig til Ko med

en vedtagen Formel, han maa spørge, prøve og sammenligne, veje
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Gnmdeiie for og imod den ene og den anden Anskuelse. Det er et

Træk. som tindes ikke blot i de dannede Kla^^ser, men selv hos Last-

dragerne paa Torvet og Orkenens liijvere.

Da Moskæftigelsen med de transcendenlale S|>«>r!,'>maal saaledes i

egentligste F(»rstand er en Livs.sag for Iranerne, er det indlysende, at

det religiose Liv og den filosofiske Tænkning maa have udviklet sig i

mange forskellige Former. Iran har til alle Tider været en frugtbar

Jordbund for Trosformer og metafysiske Systemer. Man forestiller sig

ga-rne, at tier i de gammelpersiske Higer herskede nogenlunde Uniformitet

i Heligionen. Det er utvivlsomt en Vildfarelse. Zarathustrismen var

den herskende Religion i»aa Akhaimenidernes og Sassanidernes Tid. som

Suiuiismen var det i Middelalderen, og Schiismen er det den Dag i Dag.

Men hvormange religiose Bevægelser har ikke fra den ældste Tid af

levet deres mer eller mindre hemmelige Liv under den Overflade, som

Grækerne kendte? For Sassanidernes Tronbestigelse har den egentlige

persiske Stamme aldrig været rettroende. Vi ved fra Indskrifterne, at

Dareios genoprejste de Helligdomme, som Magerne havde omstyrtet o:

Helligdommene for de persiske Klanguder. Vi ved, at de persiske

Storkonger blev begravede, og endnu paa Strabos Tid var det Skik

blandt Perserne at begrave Ligene '). hvilket fra et ortodokst zarathustrisk

Standpunkt raaatte betragtes som en Kapital forbrydelse. Altsaa selve

den af de iranske Stammer, som i et Par Aariiundreder havde været

Rigets Herrer, var trods sin Mazdadyrkelse at anse som arge Kæ^ttere.

Og efter Alexander den Stores Dod »blev mange Slags Religioner

og forskellige Former for Tro og Skepticisme og forskellige Lov.systemer

udhrtjdt i Verden« -). Jodedom og gamle aramæisk-babyloniske Tros-

former trængte længere og længere frem fra Vest, medens Buddhismen

bredte sig fra Ust under de religiost indifferente, hellenistisk paa-

virkede Arsakider. Og Sassanidernes kraftige Hævdelse af Zarathustris-

men som Statsreligion kunde ikke dæmme op for alle de fremmede

Stromninger. Babylonisk Stjærnedyrkelse tik Indflydelse saavel paa den

ortoddkse Lære. som paa Sekterne, buddhistiske Klostre landtes ifolge

kinesiske rejsendes Beretninger i O.stiran •'
. Brahmanister tandtes i

') Strabo XV Boi:, III .Afsnit . i; 20.

*) The Book of Anla Virat", b_v Destur Hoshansji Jainas|>ji Asa. Bomb. «.^ Lond.

1872. I, 15 ,p. 143-114.
* Spiogel: Eran. .Vlterthmnskuiul'' III. \<. 717.
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Kerman og Hormuzdistrikterne ^). Jøderne blev snart forfulgte, snart

begunstigede. De kristne, baade ortodokse og Nestorianere, var spredt

over hele Riget; de var ofte Genstand for Forfølgelser, fordi deres

Hang til Askese og Opstilling af Coelibatet som det ideale efter den

zarathustriske Betragtning var en ren og skær Dyrkelse af Angra

Mainju; men de havde dog stor Fremgang, og \i herer endog om krist-

nede Magere, der faldt som Martyrer for deres nye Tro. Og medens

nyplatonisk Filosofi fik Indpas i de ovre Lag, og det forfinede Byliv

avlede Rationalisme og Fritænkeri, opstod der helt nye Systemer, som

bredte sig trods Modstand og Forfølgelser.

Paa en Blanding af gamle kaldæiske Forestillinger med Zarathu-

strisme, Kristendom og Buddhisme opbyggede Mani sit strængt dua-

listiske System, hvorefter — i Modsætning til Zarathustrismen — Striden

mellem Lysets og Mørkets Magter er evig uafgjort. Ogsaa Daisåni-

ternes Sekt beskæftigede sig med Spørgsmaalet om Forholdet mellem

Lysets og Mørkets Rige, og en af dens Underafdelinger, Tanfisukhiterne,

gjorde den indiske Sjælevandringslære til Hoveddogme ^). Derimod for-

søgte jMazdak en religiøs-social Reformation i kommunistisk Retning.

Manikæerne betegnedes med Navnet Zen dik. Men denne Betegnelse

havde tillige en videre Bet,ydning; den opfattedes som en Afledning af

Ordet Zend (o: Fortolkning, særlig Udlægning af Avesta) og brugtes

derfor om Tilhængerne af en allegorisk Fortolkning af Avesta. Disse,

der vel forholdt sig til de ortodokse omtrent som i den islamitiske

Tid Schiiterne til Sunniterne, var saa talrige, at de havde Overvægt i

den østlige Del af Iran (Balkh ^).

Men der var endnu et System, der trængte sig stærkt frem paa

Ortodoksiens Bekostning. Enkelte Steder i Avesta nævnes Z er van

a karana, den uendelige Tid. som en Slags bleg Urgud, repræsen-

terende den ubøjelige Skæbne. Hos de saakaldte Zervaniter traadte

') Gobineau: Les Religions et les Philosopliies ji. 56.

-) Scliahraståni, Haarbriicker, I, p. 297.

^) Se Masudi, Barbier de Meynard p. 167, og Haug: Essays on tbe sacred lan-

guage, writings and religion of the Parsees p. 11. — Som Betegnelse for

Manikæerne har Ordet Zendik formodentlig en anden Oprindelse. Prof.

Bevan antager det for en Fordrejelse af et aramæisk Ord Saddiqai, ; troende«,

som de fuldstændig indviede Manikæere brugte om sig selv; sml. Ordet

»Kætter« Browne: A literary History of Persia, London 190:i, p. 159 — 160).

Arabiseret til Zindiq fik Navnet i Islam en udvidet Anvendelse om alle

Slags Kættere og Fritænkere.
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(ienne Fii;iii- i Fort,M-uiidt.'ii. han Mt'V til Venlfn-alli-t«; .-^''-ntuu''- ' 'j^nav,

og der (laiiiiede sIlj forskellige Mvter om, hvorledes Ahiira Mazda og

Angra Maiiiju var udgaaede fra ham. Ifølge samtidige græske og arme-

niske Kilder >kulde denne LaM'e, der reducerer Dualismen yderligere til

Fordel for det ene guddommelige Va'sen. som er Skæbnen, i Virkelig-

heden i det 5—6 Aarhundrede e. K. have været den herskende Form

for Zarathustrisme ';.

Allerede her moder vi Pessimismen. Avestal;eren var l'Vggei j.aa

en decideret optimistisk Livsbetragtning. Dens forhaabningsfulde Tro

paa Lysrigets definitive Sejr, dens Sundhedslære og Betragtning af daad-

løst Selvplageri som Angra Mainjus Værk, dens energiske Hævden af

Menneskets Betydning i Verdensmagternes gigantiske Kamp og af

Arbejdets Værd var mægtige Impulser til Opdyrkning og Udvikling af

alle )iiaterielle og aandelige Goder. Men skont alt dette teoretisk ved-

blev at være Zarathustrismens Grundprinciper. bragte IndHydelse af

semistisk Fatalisme og en raffineret Civilisation efterhaanden en anden

Aand ind. der satte sit Spor i selve de teologiske Pehleviskrifter. Fore-

stillingen om den ubonhorlige Skæbne er oftere fremme. »Det er

Skæbnen, som er den al)solute Herre over alt og alle« -i. »Den vise

udspurgte Visdommens Aand saaledes: Er det muligt at kæmpe mod

Skæbnen ved Visdom og Kundskab eller ej V Visdommens Aand svarede

saaledes: Selv ved Visdommens og Kundskabens Magt og Vælde er

det ikke muligt at kæmpe mod Skæbnen « ^). Og den dermed

naturlig sammenhængende Tanke om det verdslige Livs Værdiloshed og

menneskelig Storheds Forgængelighed moder vi stadig i ]\Ioralbogeme.

»Vi ved. at mange fyrstelige Mænd. som anfnrte Hære, styrede deres

Undersaatter med mægtig Glans og regnedes for at være de st+irste

blandt Ma-nd i denne Verden, alle blev til Stev og efter at have dojet

Elendighed her paa Jorden drog til den anden Verden ^•: *\ Saadanne

Ord viser i al deres Banalitet, at vi er langt borte fra det gamle

zarathustriske frejdige Livsmod; de minder om det khajjamske >Var

Du end Bahram. saa er Enden dog i Graven« ^).

' Haug: Essays on the saor. laiisjruape etc. p. 9—11. - Wc.>^t stiller sig dog

sboptisk overtor Eksistensen af lienno Duktriu Palil. Texts I, Introd. p. LXX .

* Dina-i Mainuir ikhirad. Kap. XLVII S. H. E. XXIV y. 89 .

») Snust. Kap. XXIII ,S. B. E. XXIV p. 54).

* Ganjeshayagan ltj9 — < ianske det samme udtrykkes i Slutningen af Andardj i

Aturpåt.

») W. 4G5.
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Tydeligere kommer Pessimismen ganske naturligt frem hos de ny-

dannede Trossamfund; Manikæerne saa i Mennesket et Produkt af

sataniske Magter med eu Tilsætning af enkelte Lysbestanddele, som

Mørkets Aand havde stjaalet og sat i det; den etiske Konsekvens heraf

førte dem, — i hvert Fald »de indviede« — til Afholdenhed fra alle

materielle Goder. Mazdak paabød at dræbe Sjælene for at befri dem

fra det onde og Blandingen med Mørket ^). Daisaniterne ansaa Ægte-

skabet og alle andre materielle Goder, endog hvad der kunde tjene til

Tilfredsstillelse for Aanden, for lorbudt. Fatalismen havde jo især

slaaet Rod hos Zervaniterne, og nogle af disse mente endog, »at der

bestandig hos Gud er noget slet, enten en slet Tænkemaade eller en

slet Fordærvelse, og det er Satans Udgangspunkt« ^).

Islam skaffede disse Tendenser frit Løb. Koranens haarde Livs-

syn kom nu til. Koranens Gud er en ubarmhjærtig Herre, som fra

Evighed af har skabt nogle Mennesker til Frelse, andre til Fordømmelse.

»Gud fører paa Vildspor, hvem han vil, og leder paa den rette Vej,

hvem han vil« ^). »Den, hvem Gud fører ud i Vildfarelse, linder ingen

Vejviser, og Gud lader ham blive i Vildfarelsen« *). Og ingensinde er

Koranens Sprog mere ophøjet og gribende, end naar det skildrer

Dommens Dag og Helvedes Rædsler. I Islams første Tider herskede

derfor en mægtig Frygt i alle troendes Sind. Hvem vidste, om han

var af de udvalgte, eller om ban hørte til de fordømte, for hvem der

ingen Naade gaves, for hvis Bønner og Taarer Gud forblev kold, hvem

selv den bedste Vilje ikke kunde frelse fra Helvede? Man ræsonnerede

ikke over det uretfærdige og tyranniske i Skaberens Stilling til Skab-

ningen, man søgte blot ved Foragt for alt jordisk og Bekæmpelse af

Kødets Lyster at overbevise sig selv om, at man hørte til de udvalgte.

Traditionen har overleveret flere Udtalelser af Profeten, der skarpt

udtrykker hans Verdensforagt. Han viser sine Ledsagere et dødt Faar

og siger: »Ved den, i hvis Hænder min Sjæl er, sværger jeg, at Verden

for Gud er mere værdiløs end dette Aadsel for dets Ejer; havde Verden

for Gud saa megen Værdi som en Mygs Vinge, saa tilstod han ingen

vantro en Drik Vand.« — En anden Gang sagde han: »Verden er et

Fængsel for de troende, et Paradis for de vantro.« — En anden Gang

^) Schahraståni, Haarbriioker I p. 291.

«) Smst. I p. 278.

«) Sure 74, 34.

*) Sure 7, 185.
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stod lian ved en Skarndynge og sagde: »Se, det er Verden!« Og lian

tog forraadnolc l'jaltj'r og lionsmiildrendt' Knogler i sin Haand og

raabte: Dft er Verden! Om Kaliten Omar fortælles det, at lian en

Dag tog et Halmstraa i Haanden og sagde: »O gid jeg var dette Haliii-

straa! O gid jeg var glemt og for evig glemt! () gid min Moder aldrig

havde fodl mig I« '»

Askesen Mev det liojeste i Livet. Til Afholdenheden, som de

første Kalifer havde juaktiseret. kom Ensomhed og Selvplageri. Det

var Grundelementerne i den gamle arabiske Sufisme hos Hasan Basri

(t 728 e. K.) og hans Tilhængere. Mennesket er som en skibbruden,

der klynger sig til en Planke midt paa Oceanet, og det gælder om be-

standig at være afholdende overfor denne »forræderiske, bedrageriske,

lognagtige jordiske Bolig, som smykker sig med sine Fristelser og lokker

med .^in Glans for at bringe Menneskene paa Afveje og faa dem til at

glemme Tilbagevendelsen til Gud.« -)

Den stramme, retlinjede Teisme, som passede for det arabiske

Naturfolk, tilfredsstillede imidlertid ikke Persernes sugende Aand og

sammensatte Væsen. Derfor omdannede Perserne Sufismen efter deres

eget Behov, eller rettere, de skabte en ny Sutisrae, der var panteistisk

og bygget paa indiske Inkarnationsfore.>tillinger. Et Sufikloster grundes

i Begyndelsen af det niende Aarhundrede af Abu Said i Khorasan. og

den nye Sufisme vinder mange Tilhængere i det ostlige Inin. der hvor

Vedantister og Buddhister fra Arilds Tid havde haft Tilhold. Vi har

saaledes, som Kremer siger, allerede paa et tidligt Tidspunkt en orto-

doks og en kættersk Sutisme. hvis IndHydelse paa hinanden det ikke er

muligt at udrede. Men faktisk tinder man hurtigt den kætterske

Sutisme ja.'vnsides med og blandet med den ortodokse i alle Egne af

Kalifatet, fra Persien til Ægypten. Etbliven med Gud bliver dens

Hoveddogme, og at opnaa dette bliver nu Askesens Maal. Perseren

Hallådj. der optraadte i Iraq og henrettedes i Aaret 911 e. K., skal

forst have udtalt Ordet ana-1-haqq (»jeg er Gud«). Hans Lærer

Djunejd sogte at modificere de nye Lærdomme, saa at Bruddet med

Ortodoksien kunde undgaas, medens Abu .Jezid Biståmi fremstillede

Panteismen utilslnret. 1 denne Retning træder Selvpineriet tilbage for

Kontemplationen, og Rædslen erstattes af den mystiske Ka^rlighed til

') Kremer: Gesrli. d. Iierrschenden Ideen d. Islam |>. 'il 24.

') Smst. p. 22.
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Guddommen og Torsten efter den overjordiske Viden, som opnaas

gennem Ekstase ^).

Samtidig opstod der en dobbelt Reaktion mod Ortodoksien:

Mutazelismen og Filosofien. Den grelle Modsætning mellem Guds Ket-

færdighed og Forndbestemmelsen af en Del af Menneskeheden til Helvede

stødte tænkende Aander. Man søgte at argumentere sig bort herfra,

og da den frie Vilje ogsaa, om end sjældnere, hævdes i den alt andet

end konsekvente Koran, holdt Murdjiterne paa Guds Forsonlighed og

Syndernes Tilgivelse paa Betingelse af en oprigtig og inderlig Tro, og

Qadariterne troede paa Viljens Frihed. Disse sidste fik dog først ret

Betydning, da Hasan Basris Discipel, Perseren Våsil ibn Ata, dei- i

Basras kosmopolitiske Krese havde udvidet sin religiøse Horisont ved

Samtaler med Zarathustriere, Buddhister og andre Sekterere, forlod sin

Lærer og sluttede sig til dem. Mutazeliterne (Dissenters), som de nu

kaldtes, hyldede de to Grundsætninger, at Guds Forudbestemmelse over

Menneskene indskrænker sig til de rent ydre Tilskikkelser, medens

Menneskene selv raader over og bærer Ansvaret for sine Handlinger,

og at Erkendelsen af evige Egenskaber, Viden, Magt o. s. v. som Attri-

buter til Gud er uforenelig med Guds Enhed. Gud alene er evig.

Altsaa er ogsaa Koranen skabt. Dette blev Hovedstridspunktet mellem

Mutazeliterne og de ortodokse. Det paa samme Tid opdukkende Kend-

skab til græsk Filosofi hjalp til at udvikle og fæstne Mutazeliternes

Lære i Enkelthederne. Den aristoteliske Logik blev i deres Hænder et

kraftigt Vaaben mod iVIodstanderne, og saaledes blev Mutazelismen en

kort Tid — fra Mamiin til Mutavakkil — anerkendt som Statskirke.

Siden blev dens Tilhængere forfulgte, men vedblev endnu at være et

indflydelsesrigt Parti, indtil de i Aschari og Perseren Ghazzålt fandt

Modstandere, der var dem jævnbyrdige i Dialektik. Den sidste store

Mutazelit, Zamakhschari, var en Perser ligesom den første. Ellers

synes forøvrigt Perserne at have været mindre modtagelige for Mutaze-

lismen i dens almindelige Form; i Persien fandtes derimod mange

Djabariter og Naddjariter, som hyldede den rent aandelige, attributløse

Gud, men ikke den frie Vilje ").

Jævnsides den religiøse Rationalisme uddanner der sig paa Grundlag

af Grækerne en islamitisk Filosofi. Her er det den persiske Aand, der

ligger bag. » Den arabiske Filosofi repræsenterer Persiens indoevropæiske

^) Kremer: Gesch. d. lierrsch. Ideen d. Islam p. 52—78.

2) Sinst. j). 33-34.



Naturs lu-aktiuii mod Ishiin. <1. v. s. mod en af cleii semitiske Aands

reneste Fremlirinijelser^ 'i. F<il<,'<'li<,' l»lev den ogsaa ofte forfulgt og

altid hadet af den muhammedanske Gejstlighed. Den forste egentlige

Filosof, Al-Kindi. havde erhvervet sig den persiske Dannelse ved sine

Studier i Basra og Baghdad. Ud af sit Kendskai) til indisk, persisk

og sahæisk Religion samt det foreliggende Materiale af ijræsk Filosofi

dannede han sig et religiosttilosotisk System, der nærmest var en Blan-

'iing af Mutazilisme og Alexander af Aphrodisias' Aristotelisme tilsat

med pythagoræisk Talmystik og nyplatoniske Forestillinger om Sjælenes

Kmanation fra Fornuftverdenen, et Forsog paa at hringe Platon og

Aristoteles i Overensstemmelse med hinanden. — Dette Udjævnings-

forsøg fortsattes af en dybere Aand, Tyrkeren Al-Farabi fra Trans-

oxanien. Idet han med Aristoteles gaar ud fra Forskellen mellem

det virkelige eller nodvendige og det mulige, ser han Gud som den

forste nodvendige Væren, det hejeste Princip, der betinger al aktuel og

potentiel Eksistens, den absolute, uendelige Enhed; og af dette absolute

Grundvæsens Bevidsthed om sig selv udleder han med Xyplatonikerne

W'rden ved trinvis Emanation.

Ortodoksiens Overmagt, som havde tvunget Filosoferne til at soge

frisindede Fyrsters Beskyttelse, ophorte, da de sehiitiske Bujider tog

Styret i de afmægtige Kalifers Sted, og fra Midten af det tiende Aar-

liundrede udgik der fra Basra en vulgarisatorisk Bevægelse med Broder-

skabet »de tro Bredre« (Ikhvån-es-safa), som ved en Mængde popu-

i;ertilosotiske Afhandlinger søgte at sprede Oplysning blandt det jævne

Folk. I de centrale Dele af den islamitiske Verden fulgte dog meget

hurtig Dekadence og Stagnation efter den kulturelle Blomstring, og kun

i Persien og Spanien levede Videnskab og Filosofi videre.

1 Persien blev det Ibn Si nå (Avicenna\ der fuldendte den islami-

tiske Filosofis klassiske Udformning. Han er en direkte Efterfølger af

Al-Farabi, gennem hvis Skrifter han fortes ind paa metafysiske Studier.

Som sin Forga-nger opstiller han Guddommen som det ene. evige, den

nødvendige Va-rens Princip, hvori Livet. Visdommen. Viljen og Magten

smælter sammen i en Enhed; ved Guddommens Selvrefleksion er den

evige Fornuft emaneret, og idet denne reflekterer sig selv som et afledt

Væsen, indeholder den i sig Mangeheden. d. v. s. en Mangehed af Mulig-

heder, hvoraf det virkelig eksisterende udgaar Led for Led lige ned til

'" Renan: Hist. dos laiiiruos >;.iiiitii|U.v>;. livre I, rliai'. 1. ^ 1.
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vor materielle Verden, der frembringes af det os nærmeste Foi-nuft-

princip, den virkende Fornuft. I den materielle Verden er Menneske-

sjælen det højeste Trin, fordi den besidder den teoretiske Evne til at

lære og forstaa og den praktiske Evne til at handle, det er: Indsigt og

fri Vilje. Dens Opgave er at gennemskue Tilværelsens Princip; har

den naaet dette, vil den deraf avlede Trang til Tilbagevenden til Op-

havet bringe den den evige Salighed, saa snart den er befriet fra Legemet,

og Saligheden bestaar i Beskuelsen af det evige sande, gode og skønne,

altsaa af den absolute Enhed, Gud. De Sjæle, der ikke har hævet sig

til en saadan Grad af Fuldkommenhed, straffes med midlertidig Ude-

lukkelse fra Saligheden; men sluttelig vil enhver Sjæl naa Saligheden;

hvortil den er skabt. Naar Profeten har skildret Paradis og Helvede

materielt, skyldes det praktiske Hensyn, da de raa Ørkenarabere ikke

vilde kunne fatte de store metafysiske Sandheder, som Muhammed selv-

følgelig selv kendte ^). — Paa Teosofiens Omraade er Avicenna vel den,

der først rigtig har bragt System i den orientalske Nyplatonisme. Han

gaar ud fra Kærligheden til det absolut gode. Guddommen, Ophavet,

som ethvert levende Væsen medfødt og som den egentlige Drivfeder

til al Handlen og al Stræben. Mest udpræget og bevidst viser denne

Kærlighed sig naturligvis hos Mennesket. Kærligheden er det Princip,

hvorved Verden er emaneret fra Gud, og den er det Princip, hvorved

alt vender tilbage til ham. Ved Kærligheden etableres den temporære

Beskuelse af Guddommen, som »den vidende« (al-årif) kan naa gennem

Selvbeherskelse, Undertrykkelse af verdslige Lyster og Ekstase; derved

kan man allerede her i Livet naa en saa høj Grad af Etbliven med

Gud, at Gud viser sig overalt i de jordiske Former, »den vidende« er

selv Gud. Den sande Teosof lader sig ikke paavirke af den materielle

Verden, er venlig mod sine Medmennesker og kender ikke til Vrede;

han er hævet over den menneskelige Sfæres Love og Vedtægter, For-

skellen mellem, hvad Menneskene kalder godt og ondt, forsvinder for

ham -). Forøvrigt holder Avicenna fast ved Korannen og Sunnaen og

søger saa godt som muligt at skabe Overensstemmelse mellem Koranen og

Filosofien, ofte ved haartrukne Fortolkninger af den første. Hvor megen

Ærlighed og hvormeget Ketman der er heri, er ikke let at se, navnlig

*) Mehren: La Pliilosoplue d'Avicenne. Louvain 1882 (Extr. du Musoon), pass.

^) Mehren: Vues théosophiques d'Avicenne. Louvain 1886 (Extr. du Muséon)

passim.
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da hans epikuræiske Livsførelse synes ligesaa lidet stemmende med det

teosofiske som med det koraniske M(';il.

Avicciinas Teosofi er i Nirki-iiLrlieiliii den samme, som vi fiiidi-r i

den persiske siifiskf Lyrik \ i liar sfl. hvorledes den gamle arabiske

Sfifisme sraæltede samiiifii iiieil en iiidiskj»t'rsisk Siifisme; dt-rtil er nu

kotimiet et tredje Moment, den nyplatoniske iSiilismo. Dermed er Ud-

viklingen færdig. Læren er parat til at tages i Brug af Poesien. Den

persiske Skonhodstrang og poetiske Sans forbinder sig her med den

persiske Grublertilbnjelighed og frembringer dette mærkelige litterære

Fænomen, som skulde faa en saa overvældende Indflydelse paa det

jtersiske Aandslivs senere Udvikling: den digteriske Sufisme.

Mystikcii skimtes enkelte Steder hos den ellers ganske verdslig

sindede liudagi, men det er dog først omkring ved Aar 1000, at vi

finder den sufiske Poesi helt udformet hos Rubaisterne Båba Tfdiir ')

og Abu Said -). Den furste er stærkt paavirket af Sufimystiken, den

anden er fuldl)lods Siifidigter. Efter dem folger Omar Khajjams addre

samtidige Abdallåh Ansfiri og hans yngre samtidige Haklm Sanåji; men

Sufipoesiens Blomstringstid falder dog senere. 1 det 11—12 Aar-

hundrede var Sufismen den vigtigste Faktor i den persiske Digtning,

men den var endnu ikke Eneherre, som den blev det fra de store didak-

tiske Digteres, Attars og Kumis Tid.

Sufismens Alfa og Omega er Enhedsbekendelsen (tauhid).

I »i.'ii ( iang da disse Stjærner og Himle endnu ikke var til, og Vand og Luft og

Ild og Jord ikke var til.

forkyndte jeg forud Enhedens Mysterium, for dette mit Legeme og min Stemme
og min Aand endnu var til. (Abu Said, Ethé Xr. 30).

Islam er jo i det hele taget strængt monoteistisk, men Sufierne

betoner dog i ganske særlig Grad Guds Enhed, idet de dertil knytter

Forestillingen om Guds Identitet med Verden. Panteismen. Gud er

»baade Iwerligheden og Elskeren og den elskede, baade Spejlet og Skon-

liedi'n og den, der ser« (Abu Said, Ethé Xr. 17». Mennesket er

emaneret fra Gud og skal vende tilbasre til ham. Mennesket er som

'^ Udg. af Huart i J. A. 1885 II. En i 1901 udkommen særskilt Udgave ved

Heron Allen kender jeg ikke. Håbå Tåliir skrev i Uaidialekt og brugte

Metret Hezedj (u- - • u • -u- •) i Stedet for de .sædvanlige Kubåimetra.

»^ Udg. af Etlié i Sitz. d. kgl, bayr. Akad. 1875 og 187S. En særskilt Udgave
ved Shukovski >;St. Petersborg 1899] er mig ikke tilgængelig.

6
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Draaben, der taber sig i Oceanet. Vi »hvilede sødt i Evighedens Intet-

hedsbolig,« før den høje Himmels Kuppel blev skabt (Abu Said, Ethé

Nr. 82), og ulykkelige og fremmede her i Livet ønsker vi »et Hvile-

sted i Intethedens Egn« (Abu Said, Ethé Xr. 64). Ved Tilintetgørelsen

(fa nå), Siifiens Nirvana, forstaas Foreningen, Etblivelsen med Gud,

»som Dag og Nat er alles Bon« (Abu Said, Ethé Nr. 2), og til at ud-

trykke Længslen derefter benyttes den verdslige Kærlighedslyriks Billed-

sprog. Sufien er den klagende Elsker, og Gud er Vennen. Elskerens

Hjærte er som en Bold, og Vennens Lokker er det krumme Boldtræ;

Vennens Øje fylder som en Kilde hans Gje med Taarer. Selv Vennens

Tulipankinder, Eubinlæber og Modermærker omtales. Abu Said er en

Mester i denne symbolske Elskovsdigtning. Snart fryder han sig ved

Vennens specielle Gunst:

Den maaneskønne drog Kammen gennem sine Lokker og trak det ambraduftende

Haar ned over Ansigtet;

ved denne List skjulte han sine skonne Kinder, saa at enhver, der ikke var hans

fortrolige Ven. ikke kunde kende ham. (Ethé Nr. 92.)

Snart trygler han om et uaadigt Blik:

O Herre! skænk mig et Blik, thi jeg er forstyrret i Hovedet. Vis mig Mildhed,

thi jeg er sønderknust og forvirret.

Handl ikke med mig, som jeg fortjener, men handl med mig, som din Xaade og

Miskundhed tilskynder Dig til. (Ethé Nr. 52).

Snart klager han over Adskillelsens Smærte og Vennens Haardhed:

O Smærte! Du som har sønderrevet min Taalmodigheds Sier, Du ser min Kraft-

loshed og gor mig helt krumbøjet.

Natten er mørk, og Vennen er borte, og ingen fortrolig har jeg. Du Skilsmissens

Kval! dræb mig, thi Du finder mig ganske uden Støtte.

(Ethé Nr. 87).

Abdallåh Ansari opsøger det poetiske Sprogs mest skruede Vendinger:

Hvis din Tilsyneladelses Kappeflig kom mig i Hænde, var det mig ligegyldigt, om

mit Livs Fod knustes mod Stenen. i,Tillæg Nr. y.)

og de mest eifektfulde Paradokser:

Hvis jeg i Helvede opnaaede Forening med Dig, vilde jeg skamme mig over

Paradisbeboernes Tilstand. (Tillæg Nr. 10.)
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Viiirtiseii Mivor ligesom Ka-rlit^hedeu det almindelige Rillede paa

Mystikerens Ekstase 'j.

Dadl inif,' ikkf, o Mester, iiaar j..g drikkt-r Vin og beskæft igtr mig saa ivrigt med
Elskov og Vintilbedflse;

saa længe jeg er nogtern, sidder jeg blandt fremmede; naar jeg er forrykt, hviler

jeg Véd Vennens Barm. fAbu Said, Ethé Nr. 13.,

At besoge Vinhuset, Kroen (kha rabat) bliver et Udtryk for at

stræbe efter den mystiske Gudsviden; og Navnet -Svirebredre- (rindi

bliver et Hædersnavn for Mystikeren.

I>u, som aldrig har studeret den himmelske Videnskab. Du. som aldrig har
betraadt Vinhuset,

l»u, som ikke ved, hvad der er til Gavn og Skade for Dig, hvorledes kan Du
komme blandt Guds Mænd? ak! ak! rBåbå Tåhir. Huart \r. 1.

For denne Inderlighedens og den lidenskabelige Kærligheds Reli-

gion taber alle ydre Former deres Betydning; naar blot Gudskærlig-

heden er tilstede, er alle Keligioner lige gode:

Hvis vi er b.Tusede. tilhorer vi Dig, og hvis vi er uden Hænder og Fedder'
,

tilhorer vi Dig;

hvis vi er Zaratiiustriere eller kristne eller Moslimin, hvilken Tro vi end bekender
oi til, tilhorer vi Dig. (Båbå Tåhir, Huart Nr. 23.)

Abu Said kalder sig en vantro, en Afgudsdyrker og en kristen,

hans Ansigt har ikke Rettroenhedens Farve; ja han vil endog have
omstyrtet alle po.sitive Religioner, for at Enhedens Evangelium kan sejre:

Saa længe Medrese og Minaret ikke er styrtet i Grus, naar Qalendervæsenets
(ia'rning ikke sit Maal.

Saa længe den troende ikke er vantro og den vantro ikke troende, er ingen af
[Guds] Slaver i Sandhed en Moslim. Ethé Nr. 10.)

I>et er meget almindeligt, at Mystikerne nægter Islams ortodokse

Tilhængere Navn af sande Moslimin. Saaledes siger Avicenna:

I Verden er iler kun én som jeg, og denne ene er en vantro. Saa er der da ikke
en Moslim i hele Verden! (Ethé i Gr.tt. Nachr. 1875, Nr. 4.

Den virkelige Forskel er for Sufien ikke mellem den ene og den
anden Tro. men mellem »Formen« (s uret), det udvortes Skin, denne

>> Ekstasen betegnes forovrigt gæme som »Tilstandene par excellence ^;hål).
•')

.»: Forvirrede og hjælpelose; jeg læser bi pa u dastim efter Bombay-Ud-
gaven i Stedet for Huarts bi på u rastim, som ingen Mening giver og vel

ogsaa blot er en Trykf.ji.
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Verdens Tilsyneladen, som beror paa en Illusion, og »Indholdet«

(mana), Tilværelsens sande Væsen, den for den uindviedes Øje skjulte

Aand, Gud. Allerede Riidagi har denne Tanke:

Med Hjærtets Øje bør Du betragte Verden, thi dot legemlige Øje kan ikke se

det skjulte.

Betragt det aabenbare med dit aabenbare Øje, og fæst dit skjulte Oje paa det

skjulte. (Ethé i Gott. Naehr. 1878, Nr. 39.)

Abdallåh Ansåri siger, at der er et Formens Kaba og et Hjærtets

Kaba.

Og Vejen til at slippe for »Formen« er Askese. Man skal opgive

Hus eg Hjem og hvile sit Hoved paa en Mursten om Natten (Båbå

Tåhir); man skal opgive denne Verden, for at »Perlen kan trænge ind

i Tilværelsens Musling« (Abu Said). Ja endnu mere, man skal opgive

baade denne og den anden Verden; Fromheden skal ikke dikteres af

Stæben efter Paradiset.

Jeg gik til Lægen og fortalte ham om min skjulte Smærte. Han sagde: »Vær

stum overfor alle andre end Vennen.«

Jeg sagde: »Hvad skal jeg nyde?« — Han sagde: >Dit eget Hjærteblod.« ')
—

Jeg sagde: »Hvad skal jeg sky?« — Han sagde: »Begge Verdener."

(Abu Said, Ethé Nr. 18.^

Mange Sufier gik saa vidt, at de regnede ogsaa godt og ondt for

ligegyldige Former, som »den vidende« (el-årif) ikke skulde tage

Hensyn til. Selv om denne Frigørelse for de moralske Love hos op-

rigtige Mystikere kun var en Teori, som paa Grund af deres absolute

Ligegyldighed for Verden ikke fik praktisk Betydning, indsaa dog Abu

Said det farlige deri, og han angreb derfor skarpt Avicenna. der havde

hævdet, at han ved Guds Naade var sluppet fri for godt og ondt ^).

Abu Said mener, at det er unyttigt at pynte sit ydre med rene Klæder,

naar Hjærtet er urent (Ethé Nr. 51).

Ogsaa en anden Afvej, som Avicenna var inde paa ^), og som senere

blev mer og mer almindelig, den at nyde den jordiske Lyst, rigtig sub-

stantiel Vin og Kærlighed, idet man deri saa Symbolet, Forbilledet paa

den mystiske Lyst, Opgaaelsen i Guddommen, advarer Abu Said imod:

^) Egt. »Leverblod«.

") Se p. 48.

") »Såqi, hvor er Bægret med Frelsens Vand? hvor er det Spejl, der gengiver

Guds Billede?« (Ethé i Gott. Nachr. 1875, Nr. 11).
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Han IjHvlt staaf-nde, han som bandt sit Hjærte til de skanne og aldrig rev sig

los fra Kifrliglu'dfii til de siinukke Kvinder »Afgud<rne«).

Han ser i Lerets Form (suret) Aandens ("mana) Symbol og bliver siddende med sit

Hjærtcs F"d i Leret lige til Oiistandelsfiis l>ap. (Ethé Nr. 90.)

EiideliL,' viser et af Abft Salds Digte, at Suti^rnen allerede paa hans

Tid hos mange var udartet til eii vis udvortes Furiiialisnie:

Sultanen siger: »Min Skat er rede IVnge.t — Siifien siger: >Min Skat f-r min

liaarede Kutte.«

Elskeren siger: >Min Skat er min langvarige Smærte; jeg og kun jeg ved. hvad

der rorer sig i min Barm.< (Ethe Nr. 70.

De gamle Kætterier fra Sassanidernes Dage levede imidlertid endnu.

Overhovedet gaar ingen metafysisk Idé, ingen religius Teori tabt i

Orienten. Manikæerne. der mest holdt til i Mesopotamien og de sydlige

Eufratlande samt i de ostlige Dele af Iran. var i stadig Fremgang og

bekæmpedes baade af Muhammedanere og af Zarathustriere. Mazdakiteme

horte sa-rlig hjemme i Bjærgegnene ved det kaspiske Havs Sydrand og

vakte her en lin'kke kommunistiske Rejsninger, hvoraf navnlig den saa-

kaldte Khurramiteropstand under Mamun og Motassem var langvarig og

farlig.

Zarathustriere fandtes overalt i Iran; de udfoldede en betydelig

litterær Virksomhed og vedblev at holde sig som en anselig aandelig

Magt indtil Tyrkeherredommets Tid. Folelsen af det nationale Slægt-

skab knyttede ofte de forskellige gammelpersiske Sekterere sammen i

fælles Had til Araberne. Undertiden vakte de Opror mod Kalifatet paa

egen Haand. til andre Tider sluttede de sig sanmien med Sehiiterne,

der fra at være et politisk, legitimistisk Parti, bestaaende baade af

Arabere og Persere, efterhaanden var blevet til et religiøst Samfund af

national persisk Karakter. De gammelpersiske Teorier om den gud-

dommelige Majestæt, der gik i Arv i de legitime Fyrsteslægter, over-

fortes paa Alis Æt. En schiitisk Sekt tilskrev Imamerne overnaturlige

Evner, som gjorde dem værdige til en Slags Tilbedelse; en anden antog,

at en Del af (Juddommen havde inkarneret sig i Ali og Imamerne.

Det er de gamle iiidi,>k-persiske Forestillinger, der havde ligget i Lurten

i Zarathustrismens senere Dage, som nu dukker op igen for at modificere

Islam. Schiiterne mente med Mutazeliterne. at Koranen er skabt, og

de gik endnu videre end Murdjiterne. idet de troede, at Hud vilde

frelse endog de store Syndere, der dur uden Anger, fra Helvedes Pinsler
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ved sin Naade ^). Håschimiternes Sekt føjer endnu et vigtigt Dogme til.

De mener, at til alt ydre svarer noget indre, enhver Person har en

Aand, enhver Aabenbaring en skjult Mening (tavil), ethvert Afbillede

i denne Verden en Virkelighed i den anden. Det hemmelige Kendskab

til de i Verden spredte Mysterier er forenede i den menneskelige Per-

sonlighed, og det er den Viden, som Ali har overført paa sin Søn

Muhammed al-Hanafija, og denne har meddelt Hemmeligheden til sin

Søn Abu Håschim, som er den sande Imam-'). Denne Lære om tavil

blev til et af Schiismens mest fundamentale Dogmer; den forte til den

allegoriske Fortolkning af Koranen, hvorved alle den hellige Bogs For-

skrifter kunde bortforklares, og hvorved de mest heterogene Elementer

kunde smugles ind i den persiske Islam og saa at sige omforme den

til en helt ny Religion, som af Muhammeds Lære næsten kun har

Navnet og nogle ydre Former tilbage. Læren om den skjulte Imam,

som sidder i Bjærget Eidhva, hvorfra han en Gang skal komme frem

og opfylde Verden med Retfærdighed, er maaske opstaaet paa Grundlag

af de gamle iranske Myter om Keresaspa og Saoschjans.

Schiiterne hjalp Abbåsiderne paa Kaliftronen, blev i den følgende

Tid snart beskyttede, snart undertrykte, indtil Btijiderne satte Schiismen

i Højsædet. Saffårider og Såmånider var rimeligvis ogsaa schiitisk paa-

virkede; derimod var Ghaznaviderne mer eller mindre fanatiske Mod-

standere af Schiiterne, og Seldjuqiderne var dem heller ikke gode.

Under disse Omskiftelser tog de ganske naturligt deres Tilflugt til

Ketmån. »De anser religiøs Forstillelse for tilladelig, det vil sige, at

de af Frygt for Menneskene udvortes slutter sig til en fra deres egen

forskellig Trosform i Gærning og Ord« ^).

Blandt de mange schiitiske Sekter hævede sig omtrent fra Slutningen

af det niende Aarhundrede de to til den største Betydning: Ithnåaschari-

terne og Ismailiterne. Ithnåaschariterne, Tilhængere af de tolv Imamer,

var de maadeholdne Schiiter. Det er deres Lære, som fra Sefidernes

Tid af er Persiens Statsreligion, og som efterhaanden er blevet til en

Slags maskeret Parsisme ^). Men i Middelalderen traadte de i Skygge

for den mere yderliggaaende Retning, Ismailismen.

^) Kiti'ib bijån-el-edj;ui (Schefer: CIirestoinathiL' persaiio I y. 157 1. 6—10

af don persiske Tekst).

*i Sclialiraståni, Haarbriicker I p. 169.

') Kitåb bijån el-edjån (Schefer: Cbrcst. pers. I, persisk Tekst y. 15fi 1. K)— 17\

*) Gobineau: Les Religions et les Philosophies p. 59— 60.
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Isinailiteriie antog Ismail, den syvende Imam. for Mabdi, hvilket

Navn efterhaanden var komrnt-t til at betcijne den skjulte Imam. Men

denne Sekt optog tillige konimimi.^tiske olj {lantei.sti.ske Lærdomme fra

Kesterne af det mazdakitisk-kliurramitiskf l'arti. Et Vidnesbyrd om.

hvor stærkt Ismailismen var blandet med ikke-i.-tlamitiske Elementer, er

det, at dens Tilhængere ifulge Tabsirat-el-av v am i Isfahån kaldtes

Khiirramiter, i (^asvin Mazdakiter eller Sinbaditer '), i Transoxanien

Magere -). Deres almindelige Navn ved Siden af Isniailiter var dog

Batiniter, fordi de gjorde en udstrakt Brug af den allegoriske Fortolk-

ning og søgte en indre, esoterisk Betydning (bat in) i Skriftens Ord.

Sidst i det niende Aarhundrede bearbejdede Perseren Abu Mejmun

Qaddah (Gjenlægen) og hans Son Abdallah Ismailismen systematisk og

omdannede den til en stram jesuitisk Organisation, hvor den blinde Lydig-

hed mod Stormesteren Abdallah og hans Efterfolgere var den forste

Pligt. Igennem en Kække Ordensgrader indviedes Tilhængerne Skridt

for Skridt i det ismailitiske Læresystem. I femte Grad lærtes den alle-

goriske Fortolkning af Koranen, i sjette den allegoriske Udlægning af

de hellige Pligter; i den syvende Grad lærtes en Samraensmæltning af

oldpersisk Dualisme og den gnostiske Lære om Demiurgos; i den ot-

tende fremstilledes den egentlige ismailitiske Filosofi, en Forbindelse af

Aristotelisme og Nyplatonisme. der i sin Grund stemmer med Avicen-

nas Filosofi. I den niende Grad lærtes endelig den fuldstændige Pante-

isme*).

Da det ismailitiske Fatimidedynasti kom til Magten i Ægypten,

blev dette Land til Sektens Centrum, og her indviedes forst Nåsir

Khosru, siden Hasan Sabbah i Ismailismens Mysterier. Nåsir Khosru.

en Efterkommer af den ottende Imam, var en videbegærlig og alsidig

Natur. Videnskabsmand, Filosof og Digter. Den sunnitiske Ortodok-si,

hvori han var opdraget, tilfredsstillede ham ikke. og han segte forgæves

Livsgaadens Losning i alle mulige fremmede Keligionssystemer. En

Tidlang slog han sig paa et lystigt Liv ved det seldjuqidiske Hof i

Merv, men efter et Drommesyn opgav han angergiven sit Nydelsesliv.

foretog fire PilL'iiin>ri'iser til Mekka og drog siden til Ægypten. Efter

') Efter Zarathustriercn Sinbåd eller Sainpåd. der midt i det ottende Aar-

hundrede vakte en Opstand i Klioråsån os:: Medien ved at forene Zarathu

striere, Mazdakiter o^ Soliiiter under sin Fane.

') Scliefer: Ciirest. pers. I, Noterne p. 177 •)•,' 180.

^) Muller: Der Islam in Morsren- und .\bendlande I p. 591—9"i.
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flere Aars Ophold her vendte han tilbage til Khorasån som ismat-

litisk Missionær. Han arbejdede saaledes paa at flytte den ultra-

schiitiske Ketnings Centrum tilbage til Persien, men synderligt Held

havde han ikke. Forfulgt fra Sted til Sted flakkede han om, indtil han

endelig fandt et blivende Sted i Badakhsehans Bjærgegne, hvor han

levede sine sidste 27 Aar, »tilfreds med Vand og Urter« og skrev sine

Læredigte Euschanåinåme (Oplysningens Bog) og Saadetname

(Lyksalighedens Bog), samt sit næsten udelukkende af metafysiske og

moraliserende Qasider bestaaende Divån^).

Nåsir Khosrus Metafysik er Enhedsbekendelsen og den ismatlitisk-

Avicenna'ske Emanationslære. Mennesket er den ypperste Skabning i

denne af Materie og Aand fremgaaede Blandingsverden, Mennesket er

»Frugten paa Livets Træ, medens alt det øvrige kun er Løv (Ruscha-

nåinåme V. 297-98). Mennesket er »en Straale af det guddommelige

Lys«, og dets Opgave er »at bortkaste sit eget Væsen og blive Gud«

(Rusch. V. 263). Men denne Opgaaen i Guddommen kan kun de naa,

der har naaet det højst mulige Trin i Dydens Fuldkommenhed; de andre

maa vandre fra Sted til Sted, »deres Ler maa forbinde sig med Ler,

deres Hjærter med Hjærter« (Rusch. V. 271), indtil de er tilstrækkelig

lutrede. Man skal »tilbede Gud for hans egen Skyld og ikke bryde sig

om Beretninger om Paradis og Helvede«, thi Menneskene er »valgte til

at staa over de to Verdener« (Saåd. V. 5— 6). — Først og fremmest

maa man mindes, at denne Verden er intet. Nåsir Khosru vender oftere

tilbage til denne af Orientalerne saa yndede Forestilling, at selv de mæg-

tigste Herskere intet formaar overfor Døden. Salomon maatte miste

sin Magt, Alexander maatte gaa bort og hans Rige med ham, og Djem-

schid og Faghfur, de var alle Støv, og de blev til Stuv. — Erkendelse

er Betingelsen for Dyden. Først »naar man er traadt ind i Erkendel-

sens Egn, har man hævet sig over det jordiske Liv.« Ondskab er Uvi-

denhed. Grundlaget for Forstaaelsen af godt og ondt er at »kende sig

selv« (Rusch. V. 339). Dernæst skal man opgive alt Begær, der kun

er Lænker om Foden. Den, der betvinger sine Lyster, er ikke »Hund

for den første den bedste vantro«, han er sin egen Sultan. Nåsir

Khosru præciserer sine etiske Teorier, idet han i Overensstemmelse med

Ismailiternes liellige Syvtal opregner syv Laster, man bor sky: Gærrig-

1) Euschanåinåme er udg. af Ethé i Z. 1). M. G. XXXIII og XXXIV, Saadetname

af Fagnan smst. XXXIV, Udval"- af lians Divan af Ethé i Gott. Nachr. 1882,

Actes du VI congres internat, des orient. 1885) og Z. DM. G. XXXVI.
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hed, Vrede, Lidenskab, Svig, Sanselighed og Kælenskah. Hovmod. Mis-

undelse, og syv Dyder, man bnr stræbe efter: Ydmyghed, iiarmhjærtig-

hed, Nøjsomhed, Frihed for (irusomhed. Afholdenhed. Lydiirhed. Visdom

(Kiisch. V. M4 tV).

Idet Ni'isir Kiiosni sugt-r at iulfornie LaTeii i cl stort Uigtersyn.

kommer der ofte en vis Lighed from mellem hans didaktiske Digtning

og Suf ipoesien ; denne sidste har sikkert heller ikke undgaaet Paavirk-

iiing fra Ismailismen. Som Idealist staar Nasir Khosru temmelig ene

Idaiidt sine Trosbrudre; baade før og senere var det praktiske Politikere

og hensynslose Stræbere, d^r forte Lsmailismen frem. Af denne Støb-

ning var ogsaa Hasan Sabbåh, hvis Virksomhed begynder kort fnr Nasir

Khosrus Dod. Usandsynligheden af Kntniken om Hasans Kammeratskab

med Omar Khajjam og Nizåm-el-mulk er tidligere paavist. Mere tilfor-

ladelig er vel Traditionen om, at Hasan opnaaede en Stilling ved Melik-

sc'halis Hof, men blev jaget bort paa Nizam-el-miilks Foranledning, fordi

han ikke kunde lade være med at intrigere. Det kan i alt Fald for-

klare den fnysende Hævnsyge, det blodtørstige Had. der ligger bag ved

hele hans senere Færd, og som bl. a. gik ud over Nizam-el-mulk. Han

vilde skabe sig en Stilling som Kongernes Herre, som en uovervindelig

Kædselsprofet, hvis Haand var mod alle; og dertil kunde han ikke tinde

noget bedre Middel end den i Forvejen saa fast organiserede Ismallisme.

Indviet i Læren i Ægypten blev Hasan snart hele det ismailitiske Sam-

funds Leder i Asien. Fra den næsten uindtagelige Kli[>peborg Alamut

udstrakte han sin tilsyneladende hensigtsløse Terrorisme over hele

Forasien, usynlig lurfik' han overalt ved sine Spioner og udsendte Snig-

mordere, der ikk»' kendte til Dodsfrygt. Gift og Dolk var Vaabnene,

og baade hoje og lave faldt som Otlre, men mest gik det naturligvis ud

over særlig fremragende Fyrster. Den religiøse Side syntes at have

ligget Hasan mindre paa Sinde, kun arbejdede han paa yderligere at

befæste Dogmet om den absohite. blinde Lydighed mod Lederen.

SuHsmen. Aviconnas Filosoti. og Ismailismen var altsaa de vigtigste

Retninger paa Omar Khajjams Tid. Fælles for dem alle var Forestil-

lingen om Hmanation og Panteisme og Tankernes mystiske Ikhedning.

Samtidig naaede den ortodokse Sunnisme sin højeste Udvikling, tik sin

definitive Form ved (ihazzali. Omars Ven. Men selv han har ikke kun-

net undgaa Indliydelsen af de k;etterske Ketninger. Ghazzall er Til-

hænger af den a-ldre Sutisme. men han tager bestemt Afstand fra de

fantastiske Ideer om Opgaaen i (iuddommen gennem den mystiske Ka-r-
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lighed 0. lign. Han antager i sin MetafH'sik Aristoteles' System i

samme Omfang som Filosoferne, og modificerer kun den nyplatoniske

Emanationslære derved, at han kalder de emanerede »Fornuftprinciper«

for Engle. Han hævder kraftigt Etikens Betydning og holder sig klogt

fra Spørgsmaalet om den frie Vilje.

Disse vare Hovedretningerne. Men ved Siden af dem har der den

Gang som den Dag i Dag eksisteret en Uendelighed af Kætterier, Re-

ster af gamle Religionspartier, eklektiske Systemer, en Vrimmel af reli-

giøse og filosofiske Opfattelser, bestaaende af gammelpersiske, indiske,

gammelsemitiske og aristotelisk-nyplatoniske Elementer, blandede paa

forskellig Maade. Endda holder Perseren sig ikke til en bestemt Teori.

Han gaar fra den ene Tro til den anden, stadig prøvende sig frem, han

har Oret aabent for alle, selv de mest modstridende, supranaturalistiske

Lærdomme. Kombineringen af forskelligartede Forestillinger lettes ved

Teorierne om den allegoriske Fortolkning (tav il, båt in) og skjules i

fornødent Fald ved Ketmån. Dette medfører naturligvis en Forvirring,

en Mangel paa Sammenhæng, som stadig træder frem. Lag efter Lag

aflejres i hans Bevidsthed, og selv om nye Anskuelser, nye Dogmer,

bestemt slaar de gamle af Marken, kan de dog ikke besejre visse Kon-

sekvenser af de gamle Dogmer, som dog ikke kan tænkes uden paa

Grundlag af disse ^). Perserne søger ikke saa meget fast Konsekvens i

Tænkningen; de tager med Literesse mod alt. >Det er den overdrevne

Brug af den induktive Metode, som medfører denne sjælelige Disposi-

tion. Den har skærpet Litelligensen i høj Grad, men samtidig har den

gennemsyret den med en Slags ubevidst Skepticisme, som medfører

Trangen til ikke at sætte Grænser for den metafysiske Videbegærlighed.

Den har aabenbaret saa mange forskellige Ting. den fører saa godt Fan-

tasien rundt i de mest forskelligartede Landskaber, den er bestandig

saa rede til at føre den ned paa Bunden af Afgrunden efter at have

ladet den svæve i de mest æteriske Højder, at der ikke bliver tilovers

hverken Lyst eller Trang eller Tid til at fæste sig definitivt ved noget

af de Resultater, som den giver. Man vugger sig i denne vage Atmos-

fære, eller rettere sagt, man føler uophørlig denne Fornemmelse, som

faar de rejsende til at vandre med Glæde i visse Bjærgegne; Vejen er

snæver, uden Horizont, Stien ikke til at se. Klipperne hæver sig til

højre og venstre og truer med at lukke for Udsigten til den sidste

1) Gobineau: Les Religions et les Pliilosoi>liies p. 2— .3.
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skal komme ud: man vedbliver dof? at i^aa, og endelij^ viser der sig en

Udgang; derpaa nye Vanskeligheder, en ny Tdgang. og snart vandrer

man ikke hi-nger (or at komme tVcm. men Idot for Fornojelsen ved at

lose' Vejens stadige Gaader ').

Paa den ene Side er det den intellektuelle Tilfredsstillelse ved Be-

tragtningen af Proi)lemerne, paa den anden Side Frygten for at tabe

(tiid af Syne, Haahet om at^Vtjne et Glimt af de evige Sandheder, der

aldrig lader den persiske Aand i Ko. Og kun altfor ofte faar Tanken

i»m det frugteslose i vore Anstrængelser Bugt med den intellektuelle

Glæde. Baade hos Arabere og Persere antager ReHektionen den samme

monotone, pessimistiske Farve. Forholdet mellem Gud og d»'t onde.

Menneskenes Magteslnshed overfor den ubojelige Skæbne. Furudbe.stem-

melsen til Fordommeise, disse frygtelige Sporgsraaal har pint Orienten

som en Mare. Hverken Murdjiter. Qadariter eller Mutaziliter har for-

maaet at tage Braadden af den triste, haablose Fatalisme. Livet er

kort, og Mennesket er svagt; Tidens Omdrejning har sat os paa Livets

Karavanvej uden Vaaben og Værge (Rudagi). Deden rover os Slægt

og Venner, og snart skal vi ogsaa selv vandre ud i det ukendte uden

at vide, hvorfor vi har levet. »Hvorledes kan jeg tilbringe Tiden i

Glæde, da jeg jo ved. at Deden er iblandt mine Kreditorer?« (Abul-Alå).

Gravene maner I>i!.r i Jeres Tavshed, o? stumt melder Tiderne Diij Dodsfald

]iaa r>odsfald,

de fortæller Dig om Ansigter, der er smuldrede ben, og om Skikkelser, der én

Gang bedaarede. (Abul-Atåbija: Divan. Beirut 1886 p. 52.)

Kom lig sig mig. hvad godt Parviz har nydt af Skæbnen; gaa og spyrg. hvad

Skæbnen har ladet Khosru behoMe.

Xaar han har vund<'t liiger, har han maattet efterlade dem til andre, og naar han

har samlet Skatt.-. har han maattet afgive dem til andre.

(Firdiisi, Ethé i Sitz. d. kgl. bayr. Akad. 1872 p. ;W1.)

O Smærtel at jeg i dette Tidslob fuldt af Sorg og Kval, o J;immer! at jeg i

denne sorgfostrede Cirkel

hver Dag maa se mig skilt fra en Ven, hvert Ujeblik maa tage .Vfskeil nK-d en

Kammerat. Al>u Said, Etln' Nr. 59.;

De tlt'ste Mennesker vandrer gennem Livet glade og veltilfredse i

deres Blindhed. Vi ler. men vor Latter er en Dumhed; det rette for

>) Smst. p. 3-4.
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Jordbeboerne var, om de græd«^). Derfor græder ogsaa den sande Vis-

mand over Verden. Schabid, Kudagis samtidige, siger:

Hvis der af Sorgen opstod E^g som af Ild, da var Verden bestandig i Morke.

Om Du end gennemvandrede Verden fra Ende til anden, saa Du ikke en vis Mand

der var glad. (Ethé i Morgeni. Forsch. 1875.)

Saaledes er næsten alt, bvad der er tilbage af Schahids Poesi, en

trist, monoton Klage. Endnu mere intensiv er Båbå Tåhirs Sjælekval

:

Sorgen over Skæbnen er vore Sjæles Lod, [at søge] Frihed for vore Smærter er [at

sege] de vises Sten.

Enhver finder tilsidst et Middel mod sine [legemlige] Smærter, men for vore Hjær-

ter er Midlet kun Tilintetgerelsen. (Huart Nr. 50).

Paa min Aands Mark vokser der kun Smærte; i min Have gror der intet andet

end Sorgens Roser^)

;

i mit golde Hjærtes Grken kan end ikke Fortvivlelsens Urt trives.

vHuart Nr. o5).

Avicenna udbryder med den trætte Grublers JMismod:

O gid jeg ikke vidste, hvem jeg var! [gid jeg] ikke var forvirret over Verden paa

Grund af [Tvivlen om,] hvad jeg er,

men havde levet tilfreds og glad, naar Lykken var med mig, og grædt med tusind

Øjne, naar den ikke var med mig! (Ethé Nr, 9).

Selv dette Vidunder af Livskraft, denne Mand, som indskrænkede

Søvnen til et JMinimum for at faa saa meget som muligt ud af Livet,

og som, da hans fysiske Konstitution begyndte at svækkes, tog sin Til-

flugt til hidsende Medikamenter for at vedligeholde sin enorme Evne til

Arbejde og Nydelse, selv ban er smittet af den samme ulægelige Pes-

simisme :

Jeg har gennemsøgt alle disse Erindringer og kastet Blikket paa alle disse Mindes-

mærker, og jeg har kun set usle Stakler rive sig i Skægget med Fortvivlel-

sens Haand eller skære Tænder af Samvittighedsnag*).

Og den glødende, trosivrige Nasir Khosru gaar det ikke bedre.

Midt i hans fortrøstningsfulde Prædikener, midt i hans lyse Digtersyner

') Abul-Alå, Z. D. M. G. XXLX p. 305, Note.

') Af Hensyn til Versemaalet maa man i Stedet for bedjuz læse dju/, som

ogsaa Bombay-Udg. har.

*) Arabisk Vers, anfort af Ibn Kliallii|aii de Slane I p 444) efter Sehahrastani.s

Nihåj at-el-ikdåm.
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slaar han over i civstre, bitre Stemiiintrer, og der undslipper ham manpt

et Fortvivlelsens Skrig som dette:

O ve os! ulykkelige og fortumlede, som vi er; dude og levende er vi fængslede

til Ulykken! (Ruschanåinåme V. 4821.

Ligger nu en«! ilrn dybeste Grund til Pessimismen i den indre Op-

revethed. den rastlose og resultatløse Segen, Mangelen paa Harmoni,

saa har de ydre Forhold kun kunnet udvikle og akientuere den. Per-

serne havde vel endnu ikke hert DJingizkhans og Timur-i lengs Horder

at kende, men de havde maattet deje nok endda. Under Sassåniderne

var det Heftaliterindfald. Byzantinerkrige, Opror og Trosstridigheder,

Kamp og atter Kamp. Saa kom Araberne og knuste det gamle Hige.

Stykke for Stykke erobrede de vilde, fanatiske Orkenrøvere Irans Land.

og efter Hærenes blodige Færd fulgte Skatteopkrævernes og Statholder-

nes regulære Plyndringer. De, der holdt føst ved den gamle Tro, blev

undertrykte, og de nyomvendte betragtedes som en lavere Kaste. Natio-

nalhadet forte til det ene Oprør efter det andet. Kampe, der fortes

med lige Grusomhed fra begge Sider, et politisk og religiøst Virvar,

som tilsidst forte til at Iran rev sig los fra Kalifatets verdslige Over-

herredomme. Men dermed horte Uroen ikke op. Det ene nationale

Dynasti rejste sin Magt paa Ruinerne af det andet, oprørske Stormænd

kæmpede mod deres Suveræn og mod hverandre indbyrdes, indtil Tyr-

kerne kom og rasede om muligt værre, end Araberne havde gjort. Det

er den Tid, der hentydes til i den profetiske Bah man Jascht: »Teg-

net paa, at det lakker mod Huden med dit (o: Zarathustras) Millennium,

og at den va.'rste Tid skal komme, er det, at 100 Slags, U>nO Slags,

10,000 Slags Djævle med Hagrende Haar, af Vredens Kace, bryder ind

i Irans Land fra Ost«; og det fort.ælles. hvorledes de skal briende og

ødela'gge mange Ting, Land, VeHærd, Adel, Herredomme, Kolighed,

Sandhed, Velvære, Sikkerhed, Glæde og alle andre ahuriske Ting. saa

at ^lazdajazniernes Religion og Ilden Vahran skal gaa til GrundeM. Om
Sultan Mahnuid fortælles det i et ofte gengivet Sagn, hvorledes han

lod sin Yndling Ajfis, der pralede med at have lært Fuglenes Sprog,

lytte til en Samtale mellem to Ugler; Ajas meddelte, at Uglerne havde

talt om et Ægteskab mellem deres Bom. den unge Hanugles Fader for-

langte 500 ode Landskaber i Medgift, og Hunuglens Fader fandt, at

») Bahman Jascht II, 24 (S. 15. E. V p. 2011
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det var billigt sluppet og nlde gerne give 1000, thi saa længe MahmM
regerede, vilde der ikke være Mangel paa ede Landskaber. — Mange
af disse Herrer, som med Vaabenmagt havde erhvervet sig en Trone

herskede som Tyranner og Voldsmænd, indtil en ærgærrig Fjende, støt-

tet paa de undertryktes Had, styrtede ham og satte sig i hans Sted.

Nåsir Khosrii falder undertiden ud paa Fyrsterne med en Bitterhed, der

er saa meget desto større, som han selv havde Grund til at beklage

sig over dem

:

Naar Kongen vil vise sig i sit Slots Port, ligner han i Folkets Ojne en Djævel.

Paa den ene knuser ban Hovedet som paa en Giftslange, den anden træder han

sønder som en Skorpion.

Da han ikke øver Eetfærdighed mod den, der kræver sin Ret, sammensnøres

Menneskenes Hjærter af Frygt og Kval.

Og naar man rækker ham et Bonskrift. og han skrider frem [for at tage det],

hvad ser han da andet end en Skare forvovne Folk, der truer ham med
knyttede Næver? (Saådetnåme V. 262—65.)

Og næppe havde de kraftige Seldjiiqider faaet skabt et ordnet

Statsliv, før Hasan Sabbåhs organiserede Snigmordere begyndte at gøre

hele Orienten usikker. Ingen Ro, ingen Tryghed hverken for store

eller smaa i den middelalderlige Orient; ingen var sikker for, at han

den Dag i Morgen kunde blive nødt til at ilygte fra Hus og Hjem;

Slaven kunde en skøn Morgen vaagne som en Fyrste og Fyrsten som

en Tigger. Kan man da undre sig over denne Tilbøjelighed til at op-

fatte Livet som en Illusion, en fantastisk Drøm, som vi burde vaagne

af jo før jo heller? Abul-Alå udbryder med bitter Sarkasme:

Mon der i den Verden, som Gud har skamskændet, findes nogen Sandhed? Saa

skal den da soges i merke Nætter med Lamper!

(Z. D. M. G. XXXI p. 472.^

Under saadanne Forhold var den lykkeligste den, der frivillig opgav

alle Verdens forgængelige Goder og fremfor daglig at skælve for Liv

og Velfærd, Familie og Gods, valgte intet at eje maaske med Und-

tagelse af et Bæger Vin, hvori han kunde drukne alle Bekymringer.

Hvad enten da de orientalske Grublere er skeptiske Filosofer eller tau-

h id-Mystikere med Foragt for positive lleligioner eller simpelthen

fromme Gudsdyrkere uden kætterske Særmeninger, saa bliver Konse-

kvensen af deres Livsforagt Askesen, Orienten har altid været Aske-

sens Hjem saa vel som Livsnydelsens. Og sammen med Askesen gaar
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sna gærne den st;f*rke Hævdelse af den humane F^tiks Krav, ->>m ira

r)U/iinlJt'iiiilirs til Sadis Dag«* ingi-iisiiide har savnet Udtryk i LiU»'raturéii.

En gennemfort Ateisme er meget sjælden hos Orientalerne. En

Frita'nker som Al(ul-Al;'i al-Maarri, der konsekvent angriher ».'nhver Ke-

ligion ng alle Præster, er et temmelig enestaaende Fænomen. Ahul-Alå

er en Araher, og som Araher hruger han mere Skældsordenes K<dleslag

end Satirens Pileskud. Virkelig Satire forudsætter nemlig et vist Hu-

mor, og det mangler Araherne ganske. Men Ahul-Ala har tillige Kært

i de persiske og persisk paavirkede Krese i Baghdad, og denne Indtly-

(lelse kan spores; en (Jang imellem forsoger han sig ikke uden Held

som lroiiik''r:

Jeg iiinliiM- iiiif,' nver Khosru og hans Sekt, di.T vadski-r deres Ansi^<T nieJ

Okseurin.

Og df kristne talor om en (Jud, dir er Idcvet krænket og mishandlet i levende

Live og ikke liar sejret.

Og Joderne taler om en Gud, der elsker Stænkning med Blod og Dutten at'flogt.lae.

Og der er Folk (o: Muhanimedaneme', der kommer fra fjærne Lande for at kaste

med St'-n og kysse en Sten.

Hvor underlig lyder ikke deres Tale! er du alle Menne.-iktr blinde for Sandheden?')

Dette skarpe lilik for Keligionernes svage Sider og Hangen til at

raillere derover er ogsaa et persisk Træk, om det end ikke saa ofte

kommer frem i Poesien. Vi trætfer f. Eks. en lignende Ironi hos »den

forhan<lede Ahiilisch«, en Zendik, som disputerede med Persernes Yp-

perstepræst Atur-farnhag ved Mamuns Hof: »Hvad er Grunden til. at

man spænder Kostien-) paa? Thi hvis det er en fortjenstfuld Handling

at bære Kosti, saa har .Ksler, Kameler og Heste størst Chance for at

komme i Paradis, da de baade Dag og Nat har Hemmen spændt syv

Gange om Maven «^). Sagen er den, at Perserne trods deres vidtsvævende

Fantasi og kritikløse Overdrivelser, trods deres iøjnefaldende Mangel paa

Logik og bon sens i Virkeligheden er Rationalister. >Die Erkenntniss

Ahuramazdas geschieht mittelst des Verstandes, wissen und die rechte

Religion wiihlen, also Zoroastrier sein. ist eins.« siger Poul Horn i sin

' Abulfi'dae Annal. musl. id. K.iske III ]>. 165. Dett.- I>igt er i .Muta<jarib;

i forste Vers i-r der en eller anden metrisk Fejl i Keiskes Tekst.

*) Det hellige Bælte, der bindes tre Gange om Livet.

•) Gujastak Abalish, jtubl. avec traduction etc. p. A. Barthélemy, Bibi. de

lEole des Hautes Etudes fase. 69 , Paris 1887) p. 37.
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Behandling af Gåthåerne'). I den buzurdjemihrske Moralafhandling hed-

der det, at den, som er den viseste, er bedst istand til at gere gode

Gærninger^). Ogsaa for Nåsir Khosru er Erkendelse jo en Betingelse

for Dyden. Firdusi lader et Sted en Stormobed holde en lang Lovtale

over Fornuften, hvori det bl. a. hedder

:

Endvidere med Hensyn til det, som liar mange Navne, og som overalt naar til

sine Ønskers Opfyldelse,

saa har, o Olding! Fornuften mange Navne, Fornuften lader den ædle 3Iand naa

sine Ønskers Maal.

En kalder den Kærlighed, en anden Troskab: naar Fornuften flygter b(jrt. l)liver

Smærte og Vold tilbage ....')

Den megen Beskæftigelse med metafysiske Problemer har gjort

Perserne skeptiske. De har saa længe forgæves søgt Sandheden, at de

tilsidst mistvivler om at finde den, men uden derfor at opgive deres

Søgen. De tror, fordi de ikke tør tvivle, men tvivler alligevel mod

deres Vilje. De har en vis Tilbøjelighed til at gøre sig lidt lystige

over de hellige Ting, som de dog nærer Frygt for, en underlig Svingen

mellem Blasfemi og Fromhed. Den ene Dag spotter de Religionens

Ceremonier, den næste Dag gaar de paa Pilgrimsvandring. De er ikke

voldsomme Himmelstormere, lidt frygtsomt og tøvende vover de sig ud

paa Blasfemiens farlige Grund, idet de ved fromme Indvendinger eller

ved en opbyggelig Slutning søger at afbalancere deres forvovne Humor;

de mener slet ikke noget ondt dermed, men de finder deri et vist Pi-

kanteri, som lokker og pirrer. Historien om Omar Khajjåm og det

væltede Vinglas er typisk i saa Henseende. Et Par moderne Anekdoter

vil yderligere illustrere dette Forhold.

En fattig Mand, der rejste i en Ørken, saa en vildt udseende Der-

visch komme hen imod sig, svingende en vældig Kølle. Manden blev

bange og krøb op i et Træ. Til hans Skræk satte Dervischen sig ned

ved Foden af det samme Træ, og den skælvende Mand blev nu Vidne

til følgende Scene : Dervischen tog fem smaa Lerfigurer op af Lonuuen

og stillede dem paa Rad foran sig og tiltalte saa den føi-ste med følgende

Ord: »Nu har jeg Dig, Omar, Du Usurpator af Kalifværdigheden! Nu

skal Du staa mig til Regnskab for dine Forbrydelser og lide retfærdig

') Gesch. d. pers. Litt. p. 5.

*) Ganjeshåyagån, Peshotans Overs. p. 7.

») Mob Is TIdg. VI p. 10.
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Straf for din Ska-ndighed. Jeg vil dog være naadig mod Dig og give

Dig en Chance for at slippe. Det kan jo være. at der er formildende

Omstændigheder. Sig altsaa frem. hvis Dii har noget at anfure til din

Undskyldning, og jeg lover Dig, at jeg ikke skal væ-re ubarmlijrertig ....

Hvad! Du svarer slet ikkeV Saa er det jo tydeligt, at Du ikke kan

linde paa nogen Undskyldning fur din skammelige Opforsel, og jeg vil

derfor uden videre slaa Dig ihjel.« Derpaa svang han Kellen og smad-

rede Figuren med et Klask. Han henvendte sig saa til den anden: "Du,

Abu Bekr, bærer ogsaa din Del af Skylden, siden Du forst bemægtigede

Dig den Plads, som med Rette tilkom Ali. Men Du er jo en gammel

Mand, og det kan være, at Du kun har været et Redskab for den ugude-

lige Omar. som jeg lige har gjort det af med. Sig frem, hvis det for-

holder sig saaledes, for at jeg kan vise mig naadig mod Dig ....
Hvad! Du tier ogsaa? Saa komme dit Blod over dit eget Hoved!«

Igen et Slag med Kollen, og den anden Figur fulgte den første. Turen

kom til den tredje Figur: »O Ali. nu da disse Uslinger, der forholdt

Dig din Ret, er dode, fortæl mig saa, hvorledes det gik til, at Du,

Profetens udvalgte Kfterfelger, selv kunde tillade, at Du blev skubbet

tilside. Naar alt kommer til alt, har Du dog stiltiende fundet Dig i

deres Usurpation, og jeg vilde gærne vide, hvorfor Du ikke, endog med
Fare for dit Liv, gjorde Modstand mod dem. Fortæl mig det. at min

Tvivl kan forsvinde .... Hvad! Du siger heller intet? Men Du skal

tale, eller det vil gaa Dig, som det er gaaet de andre .... Du svarer

stadig ikke? Saa du da!« Og Kullen slog ned for tredje Gang til stor

Rædsel for Manden i Træet. Men hans Rædsel steg endnu mere, da

Dervischen tiltalte den fjerde Lerfigur i fulgende Udtryk: »O Muham-
med, Guds Profet ! da Du var oplyst ved guddommelig Inspiration, maatte

Du uden Tvivl \ide, hvad der vilde ske efter din Dod. Hvorfor tog

Du da ikke dine Forholdsregler derimod? Der maa vel heri ligge en

skjult Visdom, som jeg ikke kan forstaa; sig derfor frem, beder jeg

Dig .... Du svarer ikke et Ord? Men Du skal svare, ellers vil selv

din hellige Mission ikke beskytte Dig mod min retfærdige Vrede ....

Du tier endnu? Tag Dig iagt, jeg er ikke til at spoge med! ... Du
trodser mig stadig? Saa do da som de andre !^^ Et nyt Klask, og Pro-

fetens Skikkelse forsvandt i Jorden. Dervischen vendte sig til den sidste

Figur: »O Allah! Du som vidste alle de Ulykker, der vilde ramme
den Mands Familie, hvem Du selv indsatte til din Profets Efterf»>lger,

sig mig, beder jeg Dig, hvilket guddommeligt Mysterium der var skjult
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under disse Forhold, da det gaar over vor svage Forstand .... Yil

Du ikke here min Ben? Tier Du ogsaa? .... Men du skal svare,

eller . . . .!« Men nu raabte Manden i Træet, hvis Harme fik Over-

haand over hans Frygt: »Elendige! er det Dig ikke nok at have til-

intetgjort Guds Profet og Ali, hans hellige Efterfølger? Yil Du ogsaa

dræbe Skaberen selv? Tag Dig iagt, at ikke Himlen skal styrte ned og

knuse Dig!« Over denne Stemme, der lød, som om den kom fra Himlen,

blev Dervischen saa bange, at han tabte Køllen og faldt død om. Man-

den forlod Træet, undersøgte den dødes Kappe og fandt deri en Mængde
Guldstykker, som han tilegnede sig som en Løn fra Himlen, fordi han

havde frelst Guds Liv ^). — Man mærker med hvilken Fryd den ano-

njme Forfatter boltrer sig i disse humoristisk-spidsfindige Blasfemier,

og hvorledes hans Instinkt har faaet ham til at holde op paa det rette

Sted. Det samme gælder den anden Historie.

En Bytter mødte ved Porten til en By en gammel, krumbøjet

Præst, der gik og læste i en Bog og græd samtidig. Rytteren hilste

paa ham og spurgte, hvorfor han græd. Den gamle svarede først, at

det var, fordi han var gammel og ikke mere kunde se med det venstre

Øje. Det var jo galt nok, mente Rytteren, men han maatte da have

ventet sig, at Alderen vilde medføre saadanne Skrøbeligheder; haus

Taarer maatte have en anden Grund. Oldingen svarede: »Jeg græd

ganske vist ogsaa af en anden Grund. Jeg gaar nemlig og læser Guds

Bog, og naar jeg tænker over, hvor skønt, rigtigt og vel det er sagt,

kan jeg ikke andet end udgyde Taarer af Rørelse.« — »Det har Du

nok Grund til,« tog Rytteren til Orde, »men i din Alder er det uden

Tvivl ikke første Gang, at Du har Koranen i Hænderne, og da du

kender den ud og ind, har din Beundring haft Tid til at sløves.« —
»Du har Ret min Søn, men Sagen er den, at naar man vel overvejer

mer end ét Sted heri, mener man at kunne forstaa, at hvis Guds Apo-

stel havde hørt mere opmærksomt efter Ærkeenglen Gabriels Aabenbaring,

vilde han have befalet os lige det modsatte af, hvad vi tinder deri.« —
»Du har maaske Ret, Mester, men hvorfor sukke derover? gør, hvad

der i sig selv er rigtigt, uden at bryde Dig om de uheldigt aflyttede

Forskrifter.« Oldingen gav sig til at hulke endnu stærkere, gestiku-

lerede med Hænderne og sagde med brudt Stemme: »Hvis det endda

kun var den Idiot til Profet! Men er det ikke øjensynligt af mer end

*) Meddelt i Brownes Bog: A Year araongst the Persians.
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ti Steder, at Galniel selv ikk*^ har forstaaet et eneste Ord af. hvad

• li.'ii Alrnæi(tit;e dikterede lianiV^ Kyttereii brast i Latter og skulde lige

til at t'urmaiie den gamle til Taalmodiglied. da denne pludselig uden at

tage Afsked drejede ned ad en Sidegade, idet han mumlede: ^Naar

Profeten og Englen (Jahriel ikke har vidst, hvad de sagde, saa var det

•'iidda kun eii halv l'lykke. men naar man ser. at selve 'den anden«

Dermt'd forsvandt hau om et Hjorne. og Resten af hans

Tale gik tabt for K\ tteren. ')

Modsætningen mellem de to Hovedsider af Persernes Natur gør

sig stærkt gældende hos det enkelte Individ. Hos de fle.ste Persere har

Trangen til Livsnydelse og den metafysiske Trang ligget i Strid. I

Almindelighed nod man Livet fuldtud, mens man var ung, og naar saa

den frygtede og hadede Alderdom kom. naar Sva/kkelse og Sygdom be-

gyndte at vende ens Tanker mod Doden. saa kom Frygten for Følgerne:

O vel at vi fra dctt./ straalende Stod skal vandre ned i Jordens Dyb.

l'den at vort Legenie er renset fra Syndens Stev, skal vi staa for den rene Gud.

.Med en saadan Aand. [der er flygtig] som Ild og Vand, skal vi gennemvandre

Luften og blive til Jord. (Unsuri*)

.Man har for at {deje sit Legeme plaget sin Sjæl, »gjort den hellige

Sjæl til en Hundevogter < (Kudagi, Gott. Nachr. 1873 p. 725). man har

svælget i Vellyst og Vin, man har muligvis ogsaa skrevet Lovdigte

for Guld og Satirer for at tilfredsstille en lumpen Misundelse eller

Hævnlyst. Det gælder da om hurtigst muligt at gøre Bod og ved Yd-

myghed at udsone sig med Gud.

Jeg foler mig forvirret af dette Ord: >de siger >jo«;«') jeg har begaaet Svnder,

mangfoldigere end Blade paa Træerne.

Naar imorgen Domsenglene læser vore Gæmingers Beger, saa vil jeg staa med

min Bog i Haanden og med bojet Hoved. Båbå Tåhir. Huart Nr. 13\

') Gobineau: Les Religions et les Philosophies p. 113 ff.

*) Tårikh i guzida, J. R. A. S. 1900 y. 761. Mærk Anbringelsen af de tire Ele-

menter i sidste Vers.

») Koranen VI, 30: Og hvis Du saa den), naar de skal fores frem for deres

Herre, saa [vilde Du faa at hore, at] han siger: >Er d.tto ikke Sandheden?«

Og de siger: »Jo, ved vor Herre!« Og han siger: >Saa skal I smage Straffen,

fordi I var vantro.«
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A\icenna opfordrer paa en stilfærdig, nonchalant Maade til Omvendelse

i Alderdommen:

Naar Du er blevet gaiinnel, maa Du ikke gore IJngdoiiiiiiens Gærninger; Du maa

ikke skjule din Alder ved Ugudelighed,

Alt, hvad Du liar gjort i Nattens Murke, har Du gjort, men i det klare Dagslys

maa Du ikke gere det om. (Ethé i Gott. Nachr. 1875, Nr. 12).

Derimod blev hans Samtidige Kisaji, Abbasidernes, Såmanidernes og

Ghaznavidernes Panegyriker, Glædens og Nydelsens Sanger, til en Fa-

natiker, da Angeren kom over ham. Da det 50de Aar »slog sin Klo

i ham og stækkede hans Vinger«, da »hans Hoved blev hvidt som Mælk,

hans Hjærte sort som Beg, hans Kind blaa som Indigo og hans Krop

tynd som et Siv,« da vaktes han til Eftertanke. Han »skælver for Døden

Dag og Nat som et uvornt Barn for Bussemanden«, han ser nu, at

»han hele Livet har vandret igennem Verden som et Trældyr«, og at

»hans Sange kun var barnagtigt Pjank«. Kun ét er tilbage, at søge

den sande Rigdom^). Saaledes bliver han en from Schiite og Asket.

Fra nu af er hans Digtning helliget Ali, »Herrens Løve«.

Kisaji er en Type. Atter og atter moder vi dette Fænomen i den

persiske Literatur: Angeren, Omvendelsen, tube, som det tekniske

Ord derfor lyder. Da Nåsir Khosru var 40 Aar gammel saa han i

Drømme et Væsen, der henvendte sig til ham med disse Ord: »Hvor

længe vil Du vedblive at drikke denne Vin, som berøver Menneskene

Forstanden? det var bedre, om Du kom til Fornuft?« Nåsir Khosru

forsvarer Vinen som den Ting, der efter de vises Mening var bedst

egnet til at fordrive Bekymringer, men Fantomet insisterer paa, at han

skal søge det, der kan forøge Fornuften, i Stedet for Vinen, som røver

den. Og da han spørger om Midlet dertil, peger det paa Qiblaen uden

at sige mere. Nåsir Khosru vaagner, gaar i sig selv og begiver sig

paa Pilgrimsrejse som ovenfor omtalt. — Selv Abii Nuvås har skrevet

gudfrygtige Digte.

Men tube betegner ikke blot Vendepunktet mellem letlevende

Ungdom og trist Alderdom, ikke blot en afgørende Katastrofe, der ind-

træder én Gang for alle i et Menneskes Tilværelse; den kan ogsaa

være af en mere hverdagsagtig Karakter. Angeren kom let sammen

med Tømmermændene efter Orgierne, og saa snart Fristelsen viste sig,

svndede man igen.

') Ethé i Sitz. d. kgl. bayr. Akad. 1874, II, Nr. 1.



Vfd Nattetid kom Vintilixd.r.ii til mi;,' •<[; fik mig til at bryci<- d. t An<,"-rsiofte,

som jfg afia^rdo igaar.

Tiii iiaii vilde, at je;j bestandig;: sktild<? Imldi- min «lsk<.d.' i d»'ii mo Haand og

l!:i./nt i d.n aiid.n Miii//i. Till;.- Xr. 11 .

Aiii,'('rt'ii. (.ler Idiver liiinlt (scli ikest t-j liort-r til il«' >taat.'ii<lt' \ t.'iMliiigfr i

Digtiiiiij^'t'n. Saa aliiiiiiili'liix var ilcniu' t uhe ncnilit,' cl'tciliaaiKit'ii blevet,

at den var blevet til ru Modesag, en stereotyp {loeti.Nk Frase, dt-r havde

faaet Plads i det Arsenal al' lieiix cnmnums, som stod til enhver Digters

frie Afbenyttelse. Derfor siger Asdjadi, den ene af Sultan Mahinuds

fire store Poeter:

Efter den bestandig' Viiidrikiiiii'j »g Forh.'riigelsf af Vindrikning kommer Anger,

og efter Kærligheden til Pigenie m<d Ur sfdvhvidf Halse kommer Anger.

Hjærtet er lystent efter 8ynd, meden.s Angeren er paa Læb-.n; fniun Iiiirdel v«'d

Gud [hellere ftde] Anger over en saadan falsk .Vnger'.

Det er det samme Træk. vi kender fra Elskovsdigtningen : Perserne er

store poseiirs.

Kun den degenererede Siifisme havde fundet en L'dvej til at lade

Nydelse og Metafysik gaa op i en hojere Enhed. Den blandede ugenert

Mystik og Vellyst sammen, idet Sindbillede og Realitet gled ud i ét.

Her var ikke blot Begreberne Elskov og Rus Symboler paa den mystiske

Opgaaen i (luddommen, men selve Elskovsnydelsen og Vinen var eks-

tatiske Tilstande, en Slags Forsmag paa det store Mysterium.

Saaledes brydes den persiske Karakters mangfoldige Sider i Digt-

ningens Prisme, straalende og funklende i alle Regnbuens Farver, snart

frydefuldt jublende, snart nedslaaet, sonderknust. Alligevel maa man

ikke være alt for godtroende, navnlig overfor den pessimistiske Tanke-

digtning maa man væbne sig med Skepsis. Sohahids Weltschmerz synes

ægte, men vi kender j<i kun saa lidt af liain Håba Tahirs Fortvivlelse

synes oprigtig, men man kan ikke komme den iia-rmere paa Livet; snart

tror man, at den stammer fra en brændende, lorsmaaet Kærlighed,

snart fra abstrakt (Jrublen. snart synes den af v.ære Efterveerne efter

^lystikerens Ekstaserus, oftest flyder det hele saiimien, saa at det ikke

kan redes ud fra hinanden. Hos de Heste Digtere sporger man stadig

') Daulftschåh, ed Hr.iwnc Li>nd. iV Loidcn 1901 \>. 47. D-ttr Hubåi findes

ogsaa i Djåmis Divan.
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sig selv: naar er det Ærlighed, naar er det Affektation, Eft'ektjageri?

Poesien er gennems3Tet af Ketman. Ligesom Perseren skjuler sin Mod-

gang og »ikke viser nogen sin blodbesudlede Kutte«, saaledes ynder han

at skjule sin Tilfredshed under den mørke Dybsindigheds Maske. Som

Symbol og Virkelighed blandes sararaen, blandes pose og sand Foleise

sammen, og det er sjælden muligt at maale Dybden af Ketmån. Nizåmi-i

Ariidhi forklarer Poesien som »den Kunst, hvorved Digteren ordner

Fantasiens Forestillinger og drager passende Slutninger deraf, saa at han

kan faa en lille Ting til at tage sig stor ud, og en stor Ting lille

eller faa det gode til at vise sig i det ondes Forklædning og det onde

i det godes Forklædning. Ved at indvirke paa Fantasien opvækker han

Felelser af Vrede eller Attraa, saaledes at han kan bringe Jubel eller

Modløshed i Menneskenes Sind, hvorved han leder til Opnaaelsen af

store Ting i Verden«^). Denne Opfattelse viser i hvert Fald, at Poe-

sien ikke skal tages tages bogstaveligt. Men Sandheden er vel snarest

den, at Poesien skal tilfredsstille Perserens æstetiske Trang, hans Skøn-

hedssans, hans Sans for det pikante og kunstfærdige, hans for al Ord-

klang lydhøre Øre. Selve den filosofiske Dybsindighed bliver en Kilde

til æstetisk Velbehag, navnlig naar den hylles i Metaforernes Klædebon

og spækkes bravt med Ordspil og Allitterationer. Midt i en Attårs

højtflyvende og profetiske Poesi, hvor Livets og Evighedens Gaader de-

batteres, støder man paa de frygteligste Brandere. Minutschihri vil for

at fuldstændiggøre Velværet høre foredraget nogle Digte om »Himmel-

hjidet«. Skæbnens Ondskab og Vilkaarlighed, medens han drikker sin

Vin (se ndf.). Til en evropæiseret Perser, — der sora alle evropæise-

rede Persere stillede sig noget køligt overfor Omar Khajjara, — cite-

rede jeg en Gang dette Khajjåm'ske Eubåi:

Khajjani, som syede Visdommens Telte, faldt i Sorgens Esse og brændte

pludselig op.

Dødens Saks overklippede hans Livs Teltsnor, Skæbnens Udraaber solgte ham for

intet. (Se p. 50}.

Det gjorde Lidtryk paa ham, skønt han sikkert havde hort det hundrede

Gange før; han bevægedes, ikke af Medlidenhed med den stakkels Khaj-

jåm, ej heller af Sorg over Verden og Skæbnen, men af Glæde over det

formfuldendte Vers, hvori der ikke blot findes tre vellykkede Billeder,

O Tschahår maqåla, .I.R. A. S. 1899 p. 654.



men ogsaa et Ordspil mellem Navnet Khajjam (d: Teltmager) og »Vis-

dommens Telte (klii nK'li.'n, otr lian iiflhnxl mod straalende Ojne: »Ah.

€'est beaii!''

Skunt < )inar ikke var llofdigter og altsaa bedre kunde lade sin Per-

soiiliir|i(,'d koiiiiiif tVein i sin Di<,'tning. Iiar han doij ikke kunnet undtraa

Ketinåns og ElVektjageriets Smitte. Der er sikkert meget ægte fult i

Kiibaijåt. men ogsaa megen Kunst og megen pose, og begge Dele blan-

<let sammen, amalgameret paa en Maade. som kun Perserne er istand

til. Men var det ikke saa. da var Omar heller ikke den udmærkede

Hepra^sentant tor sit Folks ejendommelige Naturel, som han er. Kubåi-

j;it er blcvrt rt Ilcservoir, som har optaget alle Stromninger i sig. Og
at man senere har iVn-Dget den ægte Kul)aij;"it ved Tilsætninger laante

rundt omkring fra. gor intet til Sagen, thi Tilsætningerne er holdt i Omar
Khajjåms Aand, og Omar Khajjams Aand er selve den persiske Aand,

som den var i Middelalderen, og i alt væsentligt som den er den Dag

i DaiT.



TREDJE AFSNIT.

Den saakaldte „Omar Khajjåms Rubåijåt".

I.

Formen.

Medens de fleste af Persernes Digtformer er laante direkte fra

Araberne, er Eubåi en speciel persisk Form. Et Rubåi er en firlinjet

Strofe, d. v. s. en Rækkefølge af to Dobbeltvers. Det kan være pane-

gyrisk, og det kan behandle alle lyriske Æmner: Kærlighed, Vin, Livs-

glæde, sufisk Teosofi og filosofiske Tanker af forskellig Art; navnlig til

at give en aandrig Idé et slaaende, pikant Udtryk egner Rubåiformeu

sig udmærket paa Grund af sit ejendommelige epigrammatiske Tilsnit.

De særlige Kendetegn for Rubåi som for enhver anden Digtform

er Rimet og Metret.

a) Rimet kan enten være fælles for første, anden og fjerde Linje,

saa at tredje Linje er rimfri, eller for alle fire Linjer («a/5a eller aaaa).

I sidste Tilfælde kaldes Digtet rubåij-i-taråne. Den første Form

er den oprindelige, og i Omar Khajjåms Rubåi er den ogsaa den

almindeligste. Bodl. MS har af 158 Rubåi kun 41, hvor alle fire

Linjer rimer.

Rimet kan være anbragt paa almindelig Vis i Linjens Slutning.

F. Eks.:

Bå tu bekharabåt agar gujaiu raz,

Beh z'anke kunam bi-tu be-iiiihråb namåz:

Aj avval vo åkhar-i lierne khalqån-i tu,

Khåhi tu )iiara be-suz ve khåhi be-navåz. (W. '^62).

Næsten almindeligere er det dog, at Rimet flyttes længere tilbage

i Linjen, saaledes at alt, hvad der følger efter det, den saakaldte

red tf, er uforanderlig enslydende i alle de rimende Linjer. Redifen
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kan bostaa af en eller liere Stavelser, endog saa mange, at liiiuet Hyttes

tilbage til Miflten at' Linjen. Eks.:

Der j»;'ij i adjiil tscliii man saraf^^ande srhovam,

Der dast-i adjal tschii murgh-i par-kande schovain.

Zinliar! gilaiii bedjuz sarahi nrknnid,

bascliad k«' boltiij i mej daiiii zando sr-hovaiii. (W. 330.

Iiiisiliali bf-r-i ina mast k<' avurd tiirå?

V'az parde bed-in dast ke avurd turå?

Nazdik-i kesi ke bf-tu der åtasch bud,

TsrliHii båd hemidjast, ke åvurrl turå? (W. 2).

Særlig mærkeligt er Kimet i dette Kubåi:

D<'jr-ist kl' sad hazår Isa didast.

Turist ke sad liuzår Musa didast.

Qasr-ist ke sad hazår qaisar bntr'zascht,

Taq-ist ke sad hazår Kasra didast. AV. 121 .

Kimet er her Isa o. s. v.. der efterfølges af en Redif paa to Sta-

velser og kun tindes i de tre Linjer; men alt. hvad der gaar foran

Rimet, er med Undtagelse af den forste Stavelse ens i alle fire Linjer.

Et paa lignende Maade konstrueret Kubai. men med endnu mere gen-

nemfort Parallelisme, findes hos Minutschihri:

Her kår ke hast djuz be-kåm-i tu mebåd!

Her khasm ke hast djuz be-dåm-i tu mebåd!

Her sikke he hast djuz be-nåm-i tu mebadl

H>r kliotbe ke hast djuz pajam-i tu mebåd!

Divan, ed. Kasimirski p. 210.

Undertiden findes Kimet i alle fire Linjer, medens Redifen kun

findes i Linje 1, 2 og 4:

I5å dard besåz tå davåji jåbi,

V'az randj menål tå schafåji jåbi,

Mibåsfh be-vai[t-i bi-navåji sohåkir.

Tå åi|il»atelHiiir navaji jåbi. \V. 45r.

Saaledes ogsaa W. 344. — I W. ir.7 findes et Dobbeltrim i alle

fire Linjer, medens Redifen mangler i tredje Linje:

Der ålaini djån be-husch mibåjad blid,

Der kår i djohån khamiisih mibåjad bud.

Tå tschaschm u zabån u >;usch ber djå båschad.

Bi-tschasiiim u zabån u giisoli miliåjad biid.
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Et indre Rim findes af og til i en Verselinje, som:

Vin schische-je nåm u neng ber seng zanim. (Bd. 118).

Særlig , mærkeligt er i saa Henseende W. 13:

Az åtasch-i må dud kodjå Inid indjå?

Vaz måje-je må sud kodjå bud indjå?

Ankes ke marå nåm-i kharåbåti kard,

Der asl kharåbåt kodjå bud indja?

Det egentlige Rim (diid, sfid) mangler i fjerde Linje, en Uregel-

mæssighed, hvorpaa der netop hos Omar Khajjåm findes flere Eks-

empler. Til Gengæld er der forskellige Ekstrarim indenfor de enkelte

Linjer: må diid (sud): kodjå bud og kodjå: indjå.

Undertiden opnaas en vis Virkning ved Gentagelse af Slutnings-

ordet i fjerde Linje som et Ekko (f. Eks. W. 315). Vi har forevrigt

forskellige Former for Rimgentagelse i Rubåi:

1) Rimordet og Redifen rimer indbyrdes:

Ger man ze mej-i moghåne mastam hastam,

Ver kåfir u gabr u but-parastam hastam,

Her tåife-je be-man gumåni dårand,

Man zån-i khudam, tschunånke ha s tam hastam. ,W. 334.')

2) Redifen indeholder et Ekkorim, forskelligt fra Digtets egent-

lige Rim:

Pur khun ze firåqat djagari nist ke nist,

Schidåj-i tu såhib-nazari nist ke nist,

Ba anke ne-dåri sar-i sudåji kesi,

Sudåj-i tu der hitsch sari nist ke nist. (W. 40).

3) Eksempel paa et Ekkorira i et Rubåi, hvor der ingen Redif

findes, er dette Vers af Masud-i Sad-i Salmån:

Aj daulat-i tu mul ve du rukhsår-i tu gul.

Mul dah ke ber gul ke khusch buvad ber gul mul;
Khåmusch ne-schovad hemi ze ghulghul bulbul,

Busch'nfi ke khusch åjadat ze bulbul ghulghul.

Paa dette sidste har jeg ikke fundet noget Eksempler hos Omar
Khajjåm.

b) Metret. Medens alle eksisterende Versemaal kan benyttes til

Qasider, Ghazaler o. s. v., har Rubåi et eget Metrum, der ifølge en
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gammel Tni-lition skal v;itl' afledt al Hi'/filj. Lighi.'ili'ii iiicd »lette

Versemaal er imidlertid ret tjærn, Kuliaiinetret treml>yder stirre

Afveksling enil noget andet persisk Metrum. Hiickert angiver') Rubri'i-

metret saaledes
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Man kunde tænke sig. at Kuhai oprindelig kun var en forkortet

Ohazal; tager man de fire furste Halvvers af en (rhazal. vil Kimet jo

netop være '/«/?« som det egentlige Kubåirim. Men det vilde da være

underligt, at Kubaiet havde faaet sit specielle metriske System. Muligt

er det imidlertid, at det forholder sig saaledes; Baba Tahirs Kubai-

digtning i Hezedj vilde da betegne Overgangstrinet. som havde holdt

sig laMigst i Dialektpoesien. Kn anden Mulighed er den. at Kubai

kunde være en gammelpersisk Digtform, der havde overlevet de øvrige

gamle metriske Systemers Undergang. Det havde da rimeligvis: vårret

beregnet alene efter Stavelseantal (11 Stavelser i Halvverset), saaledes

som Tilfældet enduu er i det folkelige Hubai (se p. (il), men ved den

>) Ruckcrt (Pertsch): GraniiiKitik, Poetik und Uhetorik d-^r P.r., r Ov, r.-.-Ptt. I*.

af Haft qolziini).

- Dis.>;ertation on tho Rliotorir. Proso<ly aiul Rliynie of tlu- i'.^r?ian?, < li. I7'.i».

p. yi-9->.



108

arabiske Prosodis overvældende Indflydelse havde det i sin litterære

Form antaget en ny Bygning, beroende paa Kvantiteten, samt den

arabiske Kimforrn.

I Riibaiformen har Perserne gjort et heldigt Fnnd. Intet er bedre

egnet til Fremstilling af en aandrig Tanke i epigrammatisk Form. I

Rubålet faar denne snart skæmtende, snart skeptisk-blaserede, snart

tvivlknugede, melankolske, angstfuldt grublende, snart mystisk-eksalterede,

men altid spirituelle Perseraand sit rette Udtryk, medens selve Strofens

Korthed tvinger Digteren til at økonomisere med Ordene og opgive

den vidtsvævende Ordpragt, hvori Tankerne ofte bliver helt borte. Mest

virkningsfuld er den oprindelige Rubåiform, hvor kun Linje 1, 2 og 4

rimer; de første to Linjer er indledende, i tredje Linje strammes

Knuden, i fjerde hugges den over, hvorved netop det i tredje Linje

tabte og atter genfundne Rim forhøjer Eff'ekten. Naar dertil kommer

Anvendelsen af Redif, denne med lavere Tone udtalte Efterklang efter

det skarpt betonede Rim, er der i Virkeligheden ved et saadant vel-

turneret Rubai en Flothed og Aplomb, som ikke — med al Respekt

for Fitzgerald — kan komme til sin Ret i nogen evropæisk Gengivelse.

II.

Indholdet.

Forsøg paa en Gruppering af Rubåijåt efter Indholdet.

Idet vi altsaa betragte Rubåijåt som delvis skrevet af Omar Khaj-

jåm og som værende i det væsentlige et Udtryk for Omars Personlig-

hed samtidig med, at den er et Udtryk for alle de ejendommelige Mod-

sætninger og Brydninger i den persiske Folkekarakter, kan vi naturlig-

vis ikke paa Rubåijåt bygge en indgaaende psykologisk Bedømmelse af

Omar, da vi jo som før omtalt mangier Kriterier til Afgørelse af de

enkelte Rubåis Ægthed. Jeg vil derfor blot rent skematisk opstille

Hovedtankerne i de meget forskelligartede Digte, idet jeg i Kap. III anfører

Parallelsteder fra den persiske eller ældre arabiske Litteratur. Jeg



citerer Omars Hubili efter Wliintields l'dgave (som jo indeholder det

allermeste af Nicolas' samt et Udvalg af det mest karakteristiske fra

de andre Udgaver og Haandskrifter) og efter Heron-Alleiis Udgave af

Bodleian MS, sjældnere efter de indiske litograferede Udgjiver. I Til-

fælde af forskellig Læsemaade har jeg i Heglen fiilu't Whintield.

A . Livsnydelse.

En vis frisk Naturlighed kommer undertiden frem i de Digte, hvor

Nojsomheden og Uafha^ngigheden prises som det eneste solide (rrund-

lag for en virkelig Glæde og Tilfredshed:

Jeg enskt-r et Skind fuldt af Iiiibiiivin og on Dijrtsaiiiliii'_'. jeg fordrer kan det for-

nødne til at leve af, og saa et halvt Brød;

og naar Du ofj jeg sad i Orkcnen, var den skonnere end en Sultans Rige';.

(W. 452, Bd. 149).

Sml. W. -iliK Bd. U")o, der egentlig kun er en Parafrase af oven-

staaende. Oftere forherliges Fattigdommen (f. Eks. Bd. 119), men man

faar undertiden en Fornemmelse af. at det er noget af en Rtmnehær-

teori

:

Saa sandt Solvet ikke er de vises Kapital, er Vordens Have et Fa>nes.-1 f..r d.ii.

der mangler Solv.

Paa Grund af Tonihændethed hænger Violens Hoved ned paa dens Kna', men Ho

sen.s Mund ler over den guldfvldte Pung»\ (W. \22\

Uden et vist Maal af Verdens Goder kan man dog ikke skatte sig

de Nydelser, som skal til for at forsode Livet.

At tilbringe sin Tid lier i V.rd.-n ud.-n \"u\ og Vinskænker er ikke behageligt,

uden den ira-jiske Flojtes Toner er det ikke behageligt.

Saa ofte jeg l)etragter Verdens Forhold, tinder jeg. at der er Fordel ved alle Ny-

delser, det andet er ikke behageligt »l. (W. 86>.

Hvad dor skal forstaas ved Nydelser erfarer vi af dette i al sin

kyniske Fra'klu'd morsomme Vers:

En Synder kalder Folk mig b'^standig. Jeg er uskyldig, men Folk har nu en

Gang fæstet deres Opmærksomlied paa mig.

Jeg begaar ikke andre Synder mod Lov.n. o 1 Dydspnedikanter, end Drukkenskab,

Pæderasti n£r Hor. \V. 90 .
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Vinen er den ferste og vigtigste af alle Nydelser. Ca. Vs af Omar

Khajjams Kubåijåt er Vindigte. Vinens Magt anskueliggeres i drastiske

Billeder; den kan faa Bjærgene til at danse (W. 186), og hvis Iblis

havde drukket blot én Slurk Vin, vilde han have gjort to tusind Knæ-

fald for Adam (W. 313)^).

Saa længe Venus og Maanen liar vist sig paa Himlen, har ingen set noget bedre

end Kubinvinen.

Jeg undrer mig over Vinsælgerne, tlii hvad kan de kohe. der er bedre end det, de

sælger? 6) (W. 208, Bd. 62).

Lad ikke den svigefulde Melankoli finde Vej til dit Hoved, drik hele Aaret igen-

nem bredfulde Bægre.

Sæt Dig hos Druens Datter og hold Fest; Datteren, der er forbudt, er bedre end

Moderen, der er tilladt S). (W. 299).

Det er endda en Misforstaaelse, at Vinen er forbudt ; den er forbudt

for de »raa«, men tilladt for de »kogte« (se de to p. 50-51 citerede

Eubåi). Det kommer kun an paa, hvem der drikker, i hvor stor

Mængde, og med hvem han drikker (W. 195, Bd. 78)^), en Gang imellem

anbefales det at drikke med et vist Maadehold:

Saa længe jeg er ædru, er Glæden skjult for mig; naar jeg er beruset, forringes

min Dømmekraft.

Der er en Tilstand midt imellem Drukkenskab og Ædruhed; jeg er en Slave af

den, thi den er Livet. (W. 41).

Men langt hyppigere er det dog netop Overmaal i Drik, der prises.

»Jeg er en Slave af det Øjeblik, da Såqien siger »tag et Glas til«, og

jeg ikke kan.« (W. 360).

Staa op og stamp med Fodderne, vi vil klappe i Hænderne, vi vil drikke Vin i de

berusede Narcissers*) Paasyn.

I at drikke tyve Bægre er der ikke saa raegen Nydelse, men det er en vidunderlig

Nydelse at drikke tres. (W. 314).

Det gælder om at »kaste Forstanden en Haandfuld Vin i Synet

for at faa den til at sove«'') (Bd. 110). Ubevidsthedens Fryd er det

Maal, der attraas. Saaledes hedder det i et Kubåi, der ganske vist

hører til Vandredigtene, men som dog bør anføres, fordi det paa en

Prik træffer Aanden i hele den persiske Vindrikning:

Jeg drikker ikke Vin for Glædens Skyld, ej heller af Fordærvelse eller for at for-

lade Tro og gode Sæder:
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jeg onskor at brin^'f mig i Ibevidi^lheti om nut ."^clV";, ii>.t . r <irun<i'-ii til at jeg

drikker Vin og ur beruset "\ (\V. G6 .

Det er notop Sa^'eii. Man skal »afvadske Sorgen over Verden

med Vin< (AN. ll'>. IM. 21), »kaste Vin j.aa Sorgens Ild (^ for at slukke

den (B. 89 , blive tVi fur Haab om Xaade og Frygt for Straf, fri for

Luft og Jord og Ud og Vandt (\\. 22, Bd. 7), kort sagt, naa Kusens

Sløvhed og lade haant om Æren og det gode Kygte.

Drukkenskab og C^alendervæsen og Vildfarelse er bttl^t. en Draabe Vin er det

bedste fra Maan-n til Fisken "). W. 404, Bd. 133).

Rejs Dig og kom, lad os slaa Harpens Strænge med Fingrene, lad os atter drikke

Vin og slaa godt Navn og Ære itu mod hinanden.

Naar vi drikker Vin, lad os da drikke den i Kmen og slaa denne det gode Navns

og Ærens Flaske itu mod Stenen '*). (B. 55T;.

Vinens Tid er »Søndag, ^landag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag

og Lordag. Dag og Nat« '^) (W. 260). Men navnlig om Fredagen, Sab-

batens Dag, bur der drikkes.

Paa dt-n Dag idag, livi< Xavn .t Fn-dag, drik Vin af PnkaliMv liva^l >kal vi iri>d

Smaabægre?

Hvis Du hver Dag plejer at ilrikk'j i-ii l'nkal, saa drik iciag lo, tin d.-t t-r > I »åge-

nes Fyrstef. W. 74 .

Sml. \V. 101. — Der klages over Fastemaaneden Kamadhan, hvor man

intet maa nyde hele Dagen, og den derpaa følgende glade Bairåmsfest

imødeses med L;eiigsel.

Maaneden Kamadliån er gaaet og Schavvål er kommet, Munterhedens og Nydelser-

nes og Æventyrfortællernes Tid er kommet;

den Stund er kommet, da Vinbæreme med deres Skind paa Skuldrene siger: >Her

kommer Dragerne med deres Byrder!«"). iW. "JIS. Bd. 158).

Forøvrigt brydes Kamadhånen glatvæk:

Man siger: »Drik ikke Vin i Sehabån, thi det er ikke rigtigt, ej heller i Redjeb,

thi det er liuds særlige Maaned.c

Schabån og Redjeb er Guds og Profetens Maaneder. saa drikker vi i Kamadhan,

thi det er vor sivrlige Maaned'*). (W. 6"^

.

Vinen betegnes ofte som Blod'^\ hvilket giver Anledning til for-

skellige Aandrisrheder:
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Jeg drikker Vin, og mine Modstandere siger fra hojre og venstre: »Drik ikki/ Vin,

thi den er Troens Fjende.«

Da jeg fik at vide, at Vinen var Troens Fjende, [sagde jeg]: »Ved Gud! jeg vil

drikke Fjendens Blod, thi det er ret.« (W. 95. Bd. 38).

Lad os ikke mere drikke Sorgen over denne oindrejende Himmel, lad os ikke

drikke andet end den klare, rene rosenfarvede Vin '^).

Vinen er Verdens Blod, og Verden er vor Morder. Hvorfor skulde vi ikke drikke

vor Morders Hjærteblod? (W. 326;.

Det samme Billede bruges til Satire mod Fanatikerne:

O Bymufti, vi er nyttigere end Du; med al vor Drukkenskab er vi mere nøgterne

end Du:

Du drikker brave Folks Blod, vi drikker Druernes sig os da retfærdigt, hvem af

os der er mest blodtørstig^^). 'W, 307).

Afholdenhedens og Fromhedens Mænd angribes forovrigt ved en-

hver Lejlighed;

Du er en tor Asket, og jeg er en fugtig Synder, og jeg har aldrig hørt, at Ilden*")

angreb det fugtige. (W. 170\

Er Du beklemt om Hj ærtet, saa nyd et Korn Beng eller et Maal rosenfarvet Vin.

Hvis Du er Sufi, [hedder det:] »dette maa Du ikke nyde, og hint maa Du ikke

nyde«; Sten passer bedst for Dig, gaa hen og æd Sten'^^). (W. 251).

Lad bestandig Svirebrødrene bringe Lystighed i Kroen; gid der maatte gaa Ild i

Asketernes Fromheds Kappeflig!

Lad denne hundredlappede Kutte og denne blaa Dldkappe blive traadt under Fød-

der af Bærmedrikkerne!**). (W. 157).

Træthed over Hykleriet har grebet mig; rejs Dig og bring den lette Vin, Såqi!

Sæt Sufikappe og Bedetæppe i Pant for Vin, at mit Praleri kan vare i Evighed '^^).

(W. 447).

Hist og her træffer man en Ironi, der bevæger sig paa Grænserne

af Blasfemien.

Skønt jeg kom i Moskeen med Ydmyghed, kom jeg sandelig ikke for at bede:

jeg stjal en Dag dér Bedetæppet; det blev slidt op, og jeg kom igen Gang efter

Gang. (W. 325, Bd. 115).

Det er til ingen Nytte at angre:

Man siger til mig: »Gud give Dig Evnen til at angre!« — Han giver mig den

ikke, og om han gav mig den, vilde jeg ikke angre I "j

(W. 329, Bd. 114).
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Thi vi konimor alligfvt'l nok i i'aradi^:. Ii\is vi ikkf liar bedrevet andet

ondt end at elske og drikke:

At clrikki; \'in i'ir fa-nl-s unikring dt- skonn-- <t Ik-iIp- .•imI at ..v.- Hykleri og

Askcsf'^ .

Hvis ElskiTiii cir ,|,.i, i„ru-'-.ic skuHt- i Hflvnii-. sau lik y< uipT'-n l'aradiset at se!

(W. :W1, Bd. 127.

(Snil. \V. •".7. livis tifdjc Linje er ordret den samme som i ovenstaaende).

— Og er vi af Helvedes Slægt, kommer vi ikkf i Paradiset, hvad enten

vi drikker eller ej (W. 485). Ond har andet at hestille end at brvde

sig om. om vi er lydige eller ulydige:

Tag din l>i'l af Skæbnens < )nivi'kslin<r'"r; sæt dig paa Glædens Trone og tag Bæg-

f'^t i Haanden.

<Jud er ligegyldig for Lydiirlicil og Ulydighed, folg Du blot din egen Lyst i

Verden*"). W. 239;).

Man maa ogsaa hellere nyde Livet, medens man har det. end haabe

paa et Paradis, som man ikke er sikker paa

:

Man forta-lb-r mig, at Bryllup med eii Huri er lierligt"); jeg siger at Druesaften

er herlig.

Grib disse redi- Penge og opgiv hin Kredit, tlii d-t .-r <k..nt at ht<re Trommens
Lyd - paa Afstand"). W. 108. Bd. 34).

Naar jeg i Foraarets Tid med en liiiriskabt Afgud drikker en Dunk Vin paa

Markskrænten.

— ja selv om det lyder slet i Hcdjens Oren, saa var jeg værre end en Hund. hvis

jeg tænkte paa Paradiset »'';. W. 84, Bd. 25\

Jeg har fejet Vinhusets Dtir med mit Overska-g, jeg har ,-agt Farvel til godt og

ondt i begge Verdeni-r.

Hvis begge Verdener faldt som B"ldr i min »Jade. var de kun et Bygkorn værd

for mig, naar jeg laa og sov Musen ud'"). W. 409. Bd 1:>2 .

Vs'. 474 er en Variation heraf.

Selv efter Doden kan den ægte Dranker ikke give Afkald paa Vi-

nen. De overlevende Venner skal ved deres Drikkelag vende Hunden i

Vejret paa Bægret, naar det er den afdodes Tur til at drikke (W. 234.

Bd. 8:3, varieret i W. 2i)b. Hd. S4
. De sidste Ord, man skal hviske

den doende Digter i Oret. skal være om Vin .og Hæger, og hvis man

vil tinde ham paa Opstandelsens Dai,'. skal man soge i Stovet under

Vinhusets Dor (\V. 6).

8
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Hej Kammerater! Styrk mis: ved Vin og faa mit ambragraa Ansigt til at straale

som Rubin

!

Naar jeg er dod, vadsk mig saa mod Vin og lav min Kistes Planker af Vinjdan-

tens Ved:*!). (W. 139, Bd. 69 j.

Eller man skal af hans Støv lave en Mursten til at dække Vin-

krukkens Aabning med (W. 160) eller til at stoppe Revnerne i Kroens-

Mnr med (B. 349).

Kvinder nævnes ofte sammen med Vinen, som man vil have set

af nogle af de allerede citerede Digte. En skøn Pige hører jo nu en

Gang sammen med Vinbægret, ligesom Elskeren og den berusede hørei-

sammen. Der er dog gennemgaaende saa liden Varme deri, at Whin-

field sikkert har Ret i, at Omar Khajjåm ikke har været nogen stærkt

kvindekær Natur. I disse Digte, hvor Vin og Kvinder nævnes sammen.

er Vinen i Reglen Hovedsagen, sjældnere er Interessen saa ligelig foi-

delt mellem de to Ingredienser som i dette Digt:

Eejs Dig og ræk mig Vin, bvad Plads er der nu til Snak? Inat er jo din fine

Mund min Dag

;

giv mig Vin, rosenfarvet som dine Kinder, thi min Anger er fuld af Krumninger

som dine Lokker "2). (AV. 113, Bd. 16).

Man finder da saa at sige ingen absolut verdslige Kærlighedsdigte

i de bedre Tekster. Derimod finder vi et bittert og gnavent Rubåi, der

lyder som følger:

Ak! de »raa« besidder bagt (egl. »kogt«) Brod. de ufuldkomne besidder de fuld-

komne Ting;

T3'rkerpigernes skønne Øjne er Hjærtens Lyst, men de er et Kongerige, som Skole-

drenge og Slaver besidder. (W. 141).

Vi kan jo imidlertid ikke drage videre Slutninger af et saadant

Digt, som staar ganske ene i sin Tankegang, da vi ikke har Garanti

for dets Ægthed.

Pæderasti antydes et Par Steder:

I Støvets Verden'^) fra Strand til Strand, saa vidt som indsigtsfulde Folk kan

ojne,

er der ingen anden Fordel at faa ud af den trolose Verden end llubinvinen og-

Drengenes smukke Kinder. (,W. 372),

Sml. W. 90 (cit. p. 109).
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I de nyere indiske Udgaver findes nogle Aia Kærlighedsdigte i den

traditionelle Sniufr; de i-r tfiiiriifjig >ikkf'rt n.'i'irte. Hertil lutrer f. Kk>.

15. i:)4;

J<.'<r >ag(J(': il»iii>' I.i>kkcr liar fnrtæret mange Mt'iinesk« Ii"V.(li r. < — Hun -..»fle:

• Holil Dig i Ifo, Il vis Du or fftniuftig.<

Jfg sagdo: »Skal jeg ikke en Dag nyde Frugten af dit raiik<- I.. _'•m.- .'« — Huii

sagde: »Naar liar nogen nydt Frugter af en Cypres?« Tillæg 15\

Sang og Mii>ik horer ogsaa til de Ting. der forskonner Tilværelsen.

l>isst' Ting nævnes derfor undertiden sammen med Vinen. >Hvis det

v;ir passende at drikke uden Sang. vilde Vinen ikke klukke, naar den

hældes ud af Flaskehalsen. (W. 3<)1).

Sæt Dig ned mod Vin, tlii det er Mahmuds Kongerige; og lyt til Harpen, thi det

er Davids Toner. W. I19j.

Skonne er Lutens Melodier, Harpens Klager og den iraqiske Flej-

tes Lyd.

Hvis Du ensker Bestanddelene af Sorgens Modgift, saa bring Rubinvinen og den

silkestrængede Harjie. (Bd. 88;.

Et Ordspil bygges over de to Betydninger af Ordet fi d. Aloetræ

og Lut.

Fyld Bægret, thi .»nehvid bryder Dagen frem. Lær af denne Vin. -om .r UuMn.

hvad Farve er.

Bring to ud'er for at opildne Forsamlingen, spil jiaa den ene ud og antænd «i<.n

anden";. Bd. 98).

Naturens Skonhed prises undertiden for dens egen Skyld. Som

sædvanlig hos de persiske Digtere er det da Vaaren, der besynges, den

balsamiske Foraarsvind, det friske, frodige Gronsvær og den svulmende

Kose.

Xii da der fur Verden er en Hjælp til Glæde **\ foler alle levende Hjærter Trang

til at gaa ud paa Engen.

.\llf (irene blomstrer som Moseshaanden, livert Aandedræt opildnes af Jesu Aande'*".

\V. llfi, Bd. 13 .

Hv.iihen jeg end vender Blikket i alle Retninger, saa er der et Paradis af (iron-

svær og Floder, der tiydor nud K.vser.>"" Vandr

S*
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Man kunde sige, at Engen fra et Helvede var blevet lig^^) et Paradis. Sæt Dig i

Paradis med en paradisisk Pige. (W. 459. Bd. 151).

Eosen sagde: »Jeg er Havens ægyptiske Jusuf, min Mund er en kostelig Iiul)in-

fyldt med Guld.«

Jeg sagde: »Naar Du er Jusuf, saa vis mig et Tegn derpaa.« Den sagde: »Betragt

blot min Kjortel, der er dj^ppet i Blod.«*^). (W. 352).

Men ofte er ogsaa Foraaret, Haven, Bækken og Markkanten kun

Staifage for Vindrikningen; »et Bæger Vin paa en gron Skrænt« er det

stadige Omkvæd.

Den bedste Tid til Vindrikning er den friske, kølige Morgenstund*''):

Paa den Tid, naar det falske Daggry*') blaaner, ber Bægret med den rene Vin

være i din Haand.

Man siger, at Sandheden er bitter i Munden; efter dette Tegn maa Vinen være

Sandheden. (W. 200).

Sral. W. 233.

Ungdommen fejres som Nydelsens Alder:

Drik Vin, thi det er det evige Liv, det er den Fordel, Du kan drage af din Ung-

domstid.

Det er Kosens og Vinens Tid, og Vennerne er berusede; vær lykkelig for et Øje-

blik, thi det er Livet. (W. 106, Bd. 36).

Og Ungdommens Tab begrædes:

Ak! Ungdommens Bog er lukket i, og denne (jlædens friske Vaar er forbi.

Denne Munterhedens Fugl, hvis Navn er Ungdom, — ak! jeg ved ikke, hvorledes

den kom, og hvorledes den gik**! (W. 1551

Mine trofaste Veimer er alle slupne mig af Hænde, én for én trampedes de ned

under Dødens Fod.

De sad ved den samme Vin ved Livets Gilde, fra Tid til anden blev to-tre af dem
berusede — for jeg"). ^W. 219).

At nyde Nuet og ikke bekymre sig om det forbigangne eller det

kommende, det er Summen af hele denne hedonistiske Digtning. »Se

Dig ikke om efter Igaar, sog ikke Imorgen, betragt Nutiden.« (W. 386).

Med disse én-to-tre Dage er vort Livs Tid lorhi — lig Vandet i Floden og Vinden

i Ørken.
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Aliiri;,' l'aldt det mig ilog ind ut sorge ovor to Dajjc; dcii l'ajj, d>.T eiidiiu ikk-- ..-r

kiimiii't. ofT d'-n Dajr, der er svundet. W. :i6, lid. 20y.

Ktini, min V.ii, lad os ikke fole Sorg for Imorgen, lad os regne detto ene Aande-

dræt af Livet for Vinding**).

Inior^on skal vi f<>rlade^di-nno gamle Kro") og rejse med dem. der har rejst i sy

v

tusind Aar. ^W. 312).

Dt'iinr iiii^t'ii Spekulationer! »Naar jeg er gaaet bort. hvad interesse har

• let saa. om Venlon .t ondelig eller evig?'*«) (W. 3J4. IM. 112.

Hvor længe [skal vi hore] Beretninger om de fem [Sanser] og de fire [Elementer],

o Såqi? hvad har det at sige, um der er ét eller hundred tusind Problemer,

o Såqi?

\'i er alle St..v. slaa Harpen, o. Saipl Vi er alle Vind, bring Vin, o Sa<ji I

'^

(W. 453

.

Til Anden sagde en Fisk i feberagtig Ophidselse : »Vil d.t burtrundii.- Vand att-r

vende tilbage til Floden ?c

.\nden svarede: »Naar Du og jeg er stegte, hvad komni-T det saa os ved, om d-T

efter vor Dod er et Hav eller en LuftsjiejlingVc *'i W. 23).

Netop denne Livets Korthed maner bestandig til Livsnydelse, vi

skal -> fylde vort Ba-ger mod Vin. inden vort Livsmaal fyldes«.

Naar .Sjælen svæver paa Læben, hvad er da Nischåpur, og hvad er Balkh .' Naar

vort Livsmaal er fuldt, hvad er da sodt, og hvad er bittert.'

Drik Vin, thi efter din og min Tid vil mange Maaner fra aftagende blive tilta-

gende og fra tiltagende atter aftagende*"). (W. 134, Bd. 47 .

Men den samme Tanke knuger os alligevel som en Mare. > Bestan-

dig sidder vi og ruger over Sorgen over. at vi sent er komne og snart

skal draire bort igen.« (W. 45).

.Jeg saa >'ii Fugl sidde paa Tiis' Vtdde; foran den laa Kai Kavus Hjærneskal.

Den sagde til Hjærneskallen ; >Ak, ak! hvorer Klokkernes Klang, oir hvor er

Trompeternes Lyd?«'"). ^^' -~7 .

De, der kom hid, var i Bevægelse og var rasende efter Fryd og Munterhed og Ny-

delse,

de drak deres Bæger og Hev tavse; af ilet evige Stt>v favnes do alle.

W. JiJT..

Det er en ren og .ska-r Materialisme, en fuldsta-ndig Fornægtelse

af L'd«Hlelighedsforestillingen i Abul-.Vlas Aand. Flere Eksempler her-

paa Hutles i Kubaijat:
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Drik Vin, thi undor Leret skal Du sove tilgavns uden Kammerater, uden Fæller,

uden Yen og Hustru.

Pas paa og sig ikke til nogen denne skjulte Hemmelighed: ingen visnet Tulipan

kan blomstre igen "'). (W. 107, Bd. 35j.

Sml. W. 217, Bd. 49.

B. Betragtning af Menneskene.

Filosofens Selvbevidsthed og Overlegenhed over Hoben træder tyde-

ligt frem paa mange Steder i Eubåijat. »Et Helvede paa Jorden er

Selskab med Daarerne«. (W. 232).

Der er to Ting, som udgor al Videns Kapital [og er] bedre end alle uskrevne Tra-

ditioner;

hellere intet spise end spise hvadsomhelst^^;, og hellere være i Ensomhed end i

Selskab med hvemsomhelst. (W. 461).

Bland Dig med de ædle og vise Folk, flygt tusind Farsanger fra Daarerne.

Hvis en vis Mand giver dig Gift, saa drik den, og hvis en Daare giver Dig Hon-

ning, saa hæld den ud af hans Haand^^). (W. 263).

Sml. W. 248.

Mod Snobber er dette Digt rettet:

Disse Folk er alle Æsler 5*), fulde af Latterlighed; de er fulde af Glans og i :\lid.

ten hule som Trommer.

Hvis Du vil, at de skal kysse dine Fodsaaler, saa lev som en beremt Mand. thi

de er Beremmelsens Slaver. (W. 227 .

Man skal saa vidt muligt gøre sig uafhængig af sine Medmen-

nesker :

Hvis en Mand blot ejer ét Brud til to Dage og en Slurk koldt \'and i en skaaret

Krukke,

hvorfor skal lum da være Slave af en, der er ringere end han selv, eller trælle

for en. der er hans Lige?^^). (W. 207).

Og skjule sine liemmelige Tanker og Følelser:

Hemmelighederne bor skjiib's for den genn'Ue Holi, Mysteriet bor skjules for alle

Daarer.

Pas paa, hvad Du g(ir uidd MmneskeU'': Haabet Imh- skjules for alle Mennesker.

(W. 54, Bd. 30).

Verdens Hemmeligheder, saaledes som de staar optegnede i vor "Sjæls] Bog, maa

vi ikke sige, thi det er Synd mod Hemmelighederne.
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I>a <k'r ikke er sund Menneskeforstand lios disse uvidende, b<<r vi ikke fit:«« alt,

hvad der er i v..rt In.lrr. ^B. 47. Tillæ-r-^J .

Naviilii,' haaiies Hyklerne. ^De devote Hykleres Skraal (\\. 04

€r Svirebrodrene en Pestilens, og ingen Lejlighed forsommes til at af-

klæde dem oLj vise dem frem i deres Hæslighed:

De Folk. der tilbeder Bedetæjipet, er Æsler, fordi d«- slæber rundt med Hykleriet«

Byrdo.

Og det niærkeli^'ste af det liele er, at de bag Fromhedens Slt>r sælger Tro</n og

er v:vrr.- end Hedninge **!. (W. 143,.

En .Schi'jkh sagde til en Skoge: »Du er j<» fuld, og hvert Ojeblik fanges Du i en

ny Mands Snare.«

Hun svarede: »O Schejkli. a't, livad Du siger, er jeg, nun er Du ogsaa alt. livad

Du lader ?< (W. 473 .

De, der ser Skæven i Næstens 6je, men ikke Bjælken i deres eget,

€r oftere Skive for Satirens Pile:

Du praler og siger: »Jeg drikker ikke Vin.« Du gor hundrede Ting, mod hvilke

Vindrikning er Borneleg*';. (W 11 .

Sml. W. 4oU.

Og Farisæerne. »Sikkerhedens Folk< (\\. 377). >de, der er hov-

modige af deres egen Fromhed«^*). (W. 383).

V.'.l Du, livad Htii.sigt.ii er nird min Vintilbedelse? at jeg ikke som Du skal

blive en S.-lvtilbeder. (W. 337\

Misantropiske Hubai er ikke sjældne. Der klages over, at der 4
Verdens Selskab kun findes Trolushed-^^).

Hvis Du t-r bekendt i Staden, rakker Folk Dig ne^l, «>g livis Du .-idder >tille i en

Krog, [anser] alle [Dig for] besat.

Var det ikke bedre, i»m Du, selv om Du var Kliidlir eller Elias, ikke var kendt

af niK^'cn ug ikke kendte ni>g<'n?""' ^W. 480^.

Den, til hvem Du nærer fuldkomuKii Tillid, iiaar Du aubner Forstandens Ojne,

viser han sig at være din Fjende.

Dft er bedst ikke at skatVe sig V.-niKr i v.-r Tid; det i-r godt kun at havi- Sam-

kvem metl Nutidens Folk paa Afstand. (W. 77. Bd. 8 .

Disse Digte synes dog mere at være Ldlryk iov .Krgrelser og

SkulVelser af rent personlig Art end for en filosofisk Menneskeforagt.
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I Modsætning dertil finder vi ogsaa som hos Nasir Khosru Forherligelse

af Mennesket som den ypperste af alle Skabninger

Vi er hele Skabelsens Maal, vi er Øjestenen i Forstandens Øje.

Verdens Cirkel er som en Seglring, og uden Tvivl er vi Signetbilledet deri.

(W. 340).

Mennesket er »Essensen af Væren og Sted« (W. 362), Mennesket

er Mikrokosme*'^).

C. Betragtning af Livet og Skæbnen.

Ved Siden af Vindigtene er det de pessimistiske Betragtninger

over Livet, der optager den største Plads i Rubaijat.

Livet er svigefuldt, og den Verden, som for en kort Tid er vor

Bolig, giver os ikke andet Udbytte end Ulykke og Sorg. (W. 3).

Himlen, som ikke 3'der os andet end Sorg, planter intet, uden at den river det

(ip igen.

Hvis de ufødte vidste, hvad vi maa dnje af Skæbnen, kom de ikke hid*^*).

(W. 240).

Da Mennesket ikke har andet Udbytte i denne trosteslose Ørken end at lide Sorg

og opgive Aanden,

maa den være glad i Hjærtet, som hurtig dmg liort fra Verden, og lykkelig i sin

Ro den, som slet ikke kom ind i Verden «3). (W. 387, Bd. 124).

Livets grusomme Ironi:

Hvorvel jeg har skon Farve og Duft, og Jivorvel mine Kinder er som Tulipaner

og min Vækst som Cypressens,

saa ved jeg ikke, af hvad Grund den Kunstner, der har formet mig"*, har pyntet

mig i denne Ulykkesbolig. (W. 12).

Vi er jo kun Spillebolde i den ubcnihorlige Skæbnes Haand; »naar

Skæbnepennen en dang er gaaet hen over Papiret, vender den ikke

tilbage for din Skyld«"-'). (W. 257).

Vær tilfreds, man tilberedte din Portion — igaar, uafhængig af alle dine Onsker

— igaar.

Va-r glad, thi uden at tage Hensyn til I)ig — igaar, fastsatte man din Lod for

imorgen — igaar*"). (W. 489, Bd. 152\
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Og det er ikke altid, at Tanken herom giver det uafvendeligr»^

rolige Fortrostniiig; til Titler kan dfii gore bitter eller vække en Stem-

ning af dyb Melankoli.

Iii;,'iii Iiis.r (iaadi-rne ved Evi<,'hc(loiis Heimrn'ligbcdcr, in>?(?n kommer et Skridt

udenfor sin Natur.

.Ii'fj saa fra Lærlinjj til Lærer. Afniaj,'t er i Haanden paa enhver, der er fudt af

en Kvinde"). (W. 190, M. 72).

\'i i-v SkaklnikkiT, o^' Himli'ii Skak.s]iilleren, .^andt talt og ikk'' nietafori.sk.

\i leger paa Tilværelsens Skakbræt, og saa vandrer vi rn fur i-n tilbage i Til-

int.tgi.rel.sens Æske"". W. »'70, Bd. 9t .

Varierede paa mange ]\Iaader tVemfores de Klager over Himmel-

hjulet« (tscharkh, t.scharkh-i falak), som hører til de staaende Mo-

tiver i jiersisk Poesi'*''):

O Himnielbjul, Du kender hverken Brod eller Salt, bestandig gor Du mig neg<-n

som en Fisk.

\l' .11 Kvindes Hjul Rokkehjuli klædes to Personer; saa er da en Kvindes Hjul

bedre end I»n, .. Ilimiii-llijnl' (W. 292).

Dog — Himmellijulet er jo selv hjælpelost og afma-gtigt. Hvis Himlen

havde haft Magt over sin egen Omdrejning, vilde den have befriet .<ig

for den evige Omflakken (Bd. 154).

l>"t onde og det gode, di'r ligger i Menneskenaturen, Glæden og Sorgen, der lisg.»r

i Forudbesteninielsen,

lT'T ikke Hiiiunelhjulet ansvarligt derfor, thi paa Visdnimiiens V<"j er Himmellijulet

tusind (lange mere hjælpelost end Du. (W. 96, Bd. 41\

l>et er Skaberen selv, man maa henvende sine Klager til"").

Skaberen af d«^ d.ides og levendes L«id er Du; d>ii. der styrer dette forvirred«*

Hjul. er Du.

Hvis jeg iT slet, er Du d-'iine din Slaves Herre. Hvimii bærer da Skylden? Er

Du ikk.' Skabeivn.' (W. 471).

l'aa min Passage lægger Du Snarer paa tusind Steder; Du siger: »Jeg dræber

Dig, hvis Du gaar i dem.

c

Ikk.' et .\tom af Verden er unddraget din Befaliiitr. Du handler efter din Vilje

og kalder dog mig en Oprorer* '\ (W. 432, Bd. 148 ,

Da man formede Stovet til mit Legeme, hvor megen Usselhed fn'mbra«:!.' o:

m

da ikke af Stovet.'

.I.'i: kan ikk.' Mive bedre end saaledes, som man liæblte mig ud af St»tbefonnen.

W. 2'2l\
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En Variation heraf er W. 421. hvoraf de to sidste Linjer er saa godt

som enslydende med ovenstaaende.

Ofte finder Digteren et fint og gribende Udtryk for Menneskets

Intethed:

Khajjåm! Dit Legeme ligner vi Telt: Sultanen, der bor deri, er Sjælen, og lians

sidste Bolig er Tilintetgerelsen.

Dødens Ferrascli river Teltet ned for at drage til et andet Sted, — naar Sultanen

er brudt op''';. (W. 82;.

\i ved, at dette Himniellijul, hvorunder vi er forvirrede, ligner en Papirskgte.

Solen er Lyset og Verden er Lygten ; vi er som de Skikkelser, der drejer rundt

paa den"). (W. 310, Bd. 1U8).

Det samme Billede gentages "W. 491 (citeret p. 51j.

Overalt, hvor der er et Bed med Roser eller Tulipaner, er det opstaaet af rodt

Kongeblod'*).

Hvert Violblad, som skyder op af Jorden, er en Skonhedsplet, der har siddet paa

en skon Piges Kind'^). (W. lOi, Bd. 43).

For jeg og Du var, var der Nat og Dag'*^), og Himlen drejede sig, fordi det var

dens Opgave.

Pas paa, sæt Foden let i Støvet, thi dette var [en Gang] Pupilk-n i en billedskun

Kvindes Oje. (W. 33).

Sml. det i Firdus-et-tavårikh anførte Rubai (p. 22).

Navnlig er Billedet af Menneskelerets Omdannelse til Krukkei-

l)riigt med Forkærlighed''). Krukken var en Gang en klagende Elsker,

og dens Hank var Haanden, der var lagt om Vennens Hals (W. 32,

Bd. 9).

Igaar saa jeg en Pottemager paa Bazaren ; han æltede med kraftige Slag det

friske Ler;

og dette Ler sagde til ham med sin Tilstands Tunge: »Jeg var en Gang som l>u,

behandl mig vel.«") (W. 252, Bd. 89.

Bring en Krukke A'in. at vi kan drikke den, inden man laver Krukker af vort

Ler'",. ^V. 5.

Sml. W. 320, Bd. 111; AV. 39(i; W. 4(i7, Bd. 138; W. 4(xS.

Ved en natuilig Udvidelse af Billedet betegnes Menneskene selv

som Pottemagervarer:

Der er et Bæger, som den skabende Forstand har lavet; liundrede Kys fæstede

den af Kærlighed paa dets Pande.
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l>«iiiie SkæljiKiis Pnttfina^'-r lavi-d..- saa Miiukt t-t Bseger og slog det attvr itu iiioJ

Jorden. (W. 2*JU).

I •iii Pottemager, som lavede vore Hoveders Skaale, satte sine egne Egenskaber i

sit Piittejiiagerarbejde.

I'aa vor Tilværelses Bord satte lian en omvendt Skaal**, og denne omvendte

Skaal gjorde han fuld af Rædsel »'. (W. 2i9 .

Mennesket er en Intethed i det store Intet:

o l)u l>aarel blandt Verdens Ting er Du intet; din Grundvold er bve-^'et i»aa

Vinden, derfor er Du intet.

i'ilværelsen er begrænset af to Intetheder; de er Siderne, og Do er som en Intet-

hed i Midten "^ W. 42i .

Selve Livet er eu Illusion. >.en Luftspejling indtil di.Mi yderste

Dag« (W. 242).

Denne Tilsyneladen af al Væren er et Fantasibillede; vidende*') er ingen, som

ikke indser dette Forliuld.

S;i't Dig. drik et Bæger Vin ni; vær tilfred^. lelVi IMl' fur dette Billede og denne

skuffende Illusion "!. (W. 297 .

Hvorledes skulde der af vor Ild komine Kog her.' og hvorledes skulde der af vor

Kapital komme Kenter her?

Den, smn kalder mig en Kroi^ænger. [ham sporger jeg:] hvorledes skulde der i

Grunden være nogen Kro her? W. 13 .

Al Lærdom er intet:

De, der har travet hele Verden rundt, de, der i deres Sogen har gennemvandret

begge Verdener,

ikke erfarede jeg, at de nogensinde fik Underretning um, hvordan vi.r Tilstand er.

W. 1.^1 .

De. som besad Lærdom og Kultur, de, som ved deres Fuldkomnienhed var deres

Medmenneskers Lys,

<le fandt ikke Vej ud fra denne morke Nat. de fortalte et Æventyr og faldt saa i

S^vn^V AV. 209.

(Kn Variation heraf er W. 22t;.) — Den store Livsgaade kan vi dog

ikke luse:

Hag Hemmelighedernes Forhæng er der ikke Vej for nogen; om denne (»rdning

gives der ikke et eneste Menneskes Sjæl Underretning.

I)er er ingen Bolig undtagen i det morke St.-vs Hj.Trte, ak. den Historie er ikke

koit.'^^i

^

W. 47. Bd. 29.
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De gik bort, og af de Bortgangne vendte ikke en eneste tilbage tor at bringe Dig

Besked fra Hemmelighedernes Forhæng **'. (W. 266).

Sml. W. 129; W. 152; W. 258; W. 267, 13d. 97 o. 11.

End ikke efter Doden kan vi vente at faa Blikket opladt for My-

steriet.

Hvis Hjærtet her tilfulde kendte Livets Mysterium, skulde det ngsaa i Døden

kende Guds Hemmeligheder;

men da Du nu, mens Du har dit Selv. ikke ved noget, hvorledes skal Du da vide

noget iniorgen. naar du forlader dit Selv?^*). (W. 52.

Det eneste, vi kan naa til, er den trøstesløse Sandhed, at Verden

gaar sin Gang, evig uforanderlig, uden Hensyn til os:

Vid, at Idag er som Igaar, og Imorgen som den forste Dag®*^;. (W. 115),

Det gælder derfor om at tinde sig i det uundgaaelige og tage-

Livet og Doden med stoisk Sindsro

:

Hor paa mig. Du bedste af gamle Venner, tænk ikke paa denne Himmel uden

Hoved og Hale'-«'-

sæt Dig i en Krog af Afholdenhedens Gaard og betragt Hjulets Leg'').

(W. 367).

Snart er Livets Vin ren, snart er den Bærme ; snart er vi klædte i Tiggerkapper^

snart i kostbare Dragter.

Alt er ligegyldigt for den vise, og den Omstændighed er ogsaa ligegyldig, at han

skal dø 92).

^

(\V. 189 .

Jeg saa en Rind sidde paa den torre Jord; [han kendte] hverken Vantro eller

Tro eller verdslig Lyst eller Religion,

hverken Gud eller Sandhed eller Lov eller Sikkerhed: hvem i begge Verdener var

saa dristig som han? (\V. 375).

Her som paa saa mange andre Punkter nærmer Tankeretningen sig

stærkt den siitiske''^^).

Den fuldstændigste Haableshed udtrykkes i et Digt som dette:

HiuiiiifUivalvet er et Bælte <iiii vort uslo Liv, Djihun o: O.xus) er Sporene af vore

udpressede Øjne;

Helvede er en (inist af \»rv meningsldse l'in.sler, Paradiset er et Øjebliks

Hviletid. (W. 92, Bd. 33\

Vi har set, at det underlige Digt W. 42:5 (dt. p. 24) forklares

som et Udtryk for Sjælevandringstanken. Forestillingen om en Sjæle-
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vnnflrini;. 'ItT tilsidsl skal ophore ved Nirvana, syru's al kiiniie udlcMles

af ft)li,'«'iiik' Hiiltåi, i hvert r;il<l livi- vi i <'u]<\>- Miij.« tnr r.'l-j.- I'ari>er-

maiiiiskriptets Lieseniaade

:

De, der ]>r\<hT niinl.n i'«T .11 knrt Ti<J, (h- knmmer op paar og kommer igen med

Tidfi'i

I Hiinl'-ns Fli<: <i? i .lorii-n- Imhiim.- .r d-r Sk;il)iiinge, si>iii vil penf«dos saa længe,

til de skal do"). (P. 79, W. 215, IM 56

Den samme Tanke kan skimte.- i dette Rul)iii. der udtrykker Længslen

efter Nirvana:

O gid der var et Hvilested, eller vi kumle faa vandn-t denne Vej til Ende'

Gid dog efter hundred tusind Aars Forlob et nyt Haab kunde spire frem som

Gronsvær af vort Stovhjærte! (^V. 442 .

D. Gudsfrygt. 8y ndserkendelse og Moraliseren.

Kr end alt andet Illusion, saa er der dog én Realitet tilbage, det

ledende Princip, den verdensl>evægende Kraft, hvad enten det nu er

den onde, tyranniske Skæbne eller den guddommelige Alfornuft.

Udtryk for Guds Almagt, bestemt ud fra hans Alvidenhed, savnes

ikke i Kubfiijåt.

Uden Gud .r der in^ren Hersker, der er i Stand til at regere; der er intet Væsen,

der kan iraa udenom hans Befaling.

Hver Tin?, som er. bor være, og den Tintr. som ikke bor være, er ikke.

(,W. 124.

>Kun t'ii er vaagiMi. de amlre sover« (W. 222. Bd. 4s). Hent siitisk

opstilles Knhedsbekendelsen i dette Rubat:

Mit HJærtc sagde til mig: >Jeg har Lyst til inspireret Viden, lær mig den. l^is

l>u er i Stand dertil.

Jeg sagde: >Alif er nok, sig ikke mere; hvis d.r .r nogen i Huset, er det ene

Bogstav nok :»». W. 109. Bd. 28.

En panteistisk Opfattelse fremgaar af tiere Digte:

Snart hold.T Du Dig skjult og viser Dig ikke for nogen, snart vis.r Du Diir i

Tilværelsens rumlige Form.

Du lader din Glans skinne for Dig selv. Du er det seende Oje og den. der ser

Dig selv«». ;W. 475\
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Draaben græd og sagde: »Jeg er skilt fra Havet!« Havet lo til Draaben fog

svarede:] s Vi er alt"'),

der er i Sandhed intet andet, vi er alle Gud, vi er alle udskilte ved et eneste

Punkts Omdrejning.« (W. 410).

Sml. W. 3.59.

Digteren erkeuder sin Syndefuldhed:

Ak! Livet gik hen med Taabeligheder, plettet haade af forbudte Mundfulde og af

sanseligt Begær.

Af alt det befalede, som jeg ikke har udfort, er mit Ansigt blevet sort, og ak I

hvormange ikke-befalede lO: forbudte) Ting har jeg ikke udfort !°**

(W. 418).

Og han gør ydmygt tiibe:

Xaar Tanken om min Synd faar Plads i mit Sind. fij-der Vandet fra mit Hoved
jjaa Grund af Ilden i min Barm^^).

Men naar en Slave angrer, er det Skik, at Herren tilgiver ham med Mildhed '""I.

(W. 146).

Sml. W. 384. — Det er imidlertid vanskeligt at holde, hvad man

angrende har lovet, og Digteren opgiver undertiden ganske Haabet om
sin moralske Forbedring:

Da min Natur folte Trang til Bon og Faste, troede jeg, at alle mine Onsker vilde

gaa i Opfjddelse.

Ak! den Afvadskning blev edelagt med Vin, og den Faste blev gjort unyttig ved

en halv Slurk Vin^"). (W. 180).

Bring A'in, thi nu er min Skamfuldheds Slor blevet saa laset, at det ikke kan

lappes sammen igen. (\Y. 165, Bd. 65).

Hver Dag siger jeg: inat vil jeg angre, Bægeret og den bredfulde Skaal vil jeg

angre.

Nu da Eosens Tid er kommet, forlad mig. Herre! i Eosens Tid angrer jeg min

Anger 102). (W. i-2b).

Til andre Tider fortrøster han sig til Guds Naade:

Ved min Lydighed forøges jo ikke din Magt, og ved min forbigangne Ulydighed

lider Du intet Tab;

tilgiv og straf ikke, saasom jeg ved, at Du er langsom til at stratle og hurtig til

at tilgive ""). (W. 169).

Vinhuset er til paa Grund af vor Vindrikiiing. Blodet af tdtusindfoldig Anger

hviler paa min Nakke.
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Hvis jt'<; ikke synd.de. liva-l kun. i.- ila Naa<ltn ".ir..!,.- V.,,), t, .-r jo kn_vtt.-t til

vor Syndeluldh.a '"•
. W. 130 .

Siiil. \V. m; (citoret \>. 4i»i olt W. :}*ts .-it. p. 3fi) samt W. 53 og lo^.

<)<j; liiiii h.'iigivt'r siij fromt i (»uds Haaii«l. <Iii<l har givet os

Sjælen til Laaii. vi vil opgive den, naar 0[)givelsens Stund kommer« "\^.

'W 'JV.i. Bd. r>i)j.

(• Du, jtaa hvis Tjenestes Vej store (><( smaa er lige, i b<<rt,''' V-nlener er Tjeti«--

st.'n vel <lit Hof det bedste'«".

1)11 liMittai:. r riykken oij fjiv-r Lykke. O, H.rre, tag og giv efter din Naade.

Siiil. \V. MA og 44it. — Den mest fnrhaalmingsfiiMe Optimisme kom-

mer frem i dette Digt:

Man .-iyr, at der paa Opstandelsens Dai,' vil snakkes frem og tilbage \.a: fores

.\nklage og Forsvar), og denne kære Ven vil være stræng.

Af iibland.'t godt kan d'^r ikke komme andet end godt; vær tilfreds thi tilsidst

vil alt gaa gmlt. W. 193}.

Derimod ludiainlles Xaadetroen med skarp Ironi i dette Kultål;

0|ii,riv ikke din Fortrnstning til Skaberen, den barmhjærtige Herre, paa Grund af

(line svare Synder:

livis l>u idag dor som et fordrukkent Vrair. til;river lian imorgen dine raadn.-

Kiiugk-r. W. 305\

Der er da ogsaa Digte, der prædiker Ansvarligheden, Tilbagevirk-

ningen af vore Handlingers Konsekvens paa os efter Doden. Vi skal

skatte os Kapital i denne Verden, thi i den anden faar vi ingen Kenter.

hvis vi kommer tomha-ndede {W. 47fi).

I »en Dag, da der skal være Gengældelse for alle dine Egenskaber, vil din Kvaliti

cering staa i FnHxdd til din Videns Vierd'®'.

liestræb Dig for at erhverve skonne Egenskaber, thi paa Gengældelsens Dag vil

din Opstandelse ske i F.-rhold til dine Egenskaber »f^"*). :W. 22S\

Og af saadanne Ketlektioner fromiraar de ædle etiske Tanker, som

vi tinder hist og her:

Hojcre end Himmelhvalv.t s»<gte min Tanke den forste Dag Skæbnens Tavle "g

Pen og Paradiset og Helvede.

Saa sagde Læremesteren til mig med sin r-tt-- Vicl.n: sTavlen og Pennen og Par.»-

.lis og Helvede .r i Dig selv.« AV. 114, Bd. 15).
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Saa vidt Du kan, foraarsag ingen Smærte, kast ingen paa din Vredes Baal.

Hvis Du nærer Ønske om den evige Ro, saa lid Smærter bestandig, men bedrøv

ikke andre 103). (W. 15, Bd. 4).

Hundrede Kabaer af Vand og Ler vejer ikke op mod ét Hjærte; hvorfor gaar Du

da til Kaba? gaa og find et Hjærte. (W. 18).

Sml. W. 440. — Og de etiske Betragtninger lober ud der, hvor de

skeptisk-pessimistiske Betragtninger løb ud, i Afholdenheden, Askesen.

Rubinlæber og Vinbæger, Cymblens, Harpens og Fløjtens Toner, det

er altsammen kun »Udstopning« (W. 456), og det sanselige Begær er

vor farligste Fjende.

Dit Begær ligner Hushunden, man forlanger ikke andet af det, end Goen i det

tomme Eum

;

det har Rævens Egenskaber og sover Harens Sevn, det har Tigerens Vildlied og

er som en lumsk Ulv. (W. 61).

Vi har set, hvorledes mange Digte i Rub;iijiU har en stærkt siifisk

Klang. Ligheden kan være rent udvortes og blot bero paa Ben^vttelse

af den sufiske Terminologi, som allerede paa Omars Tid havde begyndt

at tyrannisere al Poesi; eller den kan være dybere, bero paa en Over-

ensstemmelse i Tankeretning, som vi paa Forhaand maa vente at finde,

da jo de sufiske Forestillinger — som før omtalt — er beslægtede med

Forestillingerne hos alle de indflydelsesrige filosofiske Partier i Tiden. —
Et ikke ringe Antal af de Khajjåm'ske Digte er fuldstændig sufiske.

Og det er særlig denne Klasse Rubai, overfor hvis Ægthed vi maa

stille os skeptisk, paa Grund af den almindelige Tendens til at gere

Omar til en Sufi. Naar Rubåijåt betragtes som Udtryk for den persiske

Aand, danner de sufiske Digte imidlertid et nødvendigt Komplement

til de øvrige.

Siiflens Løsrivelse fra Verden og fra den borgerlige Moral: »For-

mindsk dit Begær efter Verden, at Du kan være tilfreds; bryd Baan-

dene af godt og ondt i Verden« ^^o). (W. 191, Bd. 73).

Hvis Du søger ham, riv Dig da los fra Hustru og Born'";, riv Dig modigt løs

fra dit Begær og fra alle Baand;

enhver eksisterende Ting er en Lænke paa din Vej, hvorledes vil Du gaa Vejen

med Lænker paa? afkast Lænkerne! (W. 256, Bd. 86).
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Den Mand, st-m ikk.' t-r ki^ntlt, som liverki-n eraar i fin." Klædor eller i TMkappe,

hans glade Hjærtc flyver sumi • n Sniiureh til Ildliitiil>ti wj sidd'-r ikke som en

Ugle i Vordens Ruin'" W. 163).

8ml. W. 'J.s uiT 12H.

Den ydre Forms Betydningsloshed

:

Afgudstempel og Kaba er Gudstjenestens Hus. Slag med Træklappeme"'; er Guds-

tjenestens Symfoni

;

Bælte"*) og Kirke og Rosenkrans og Krucifiks, alt det er i Sandhed Gmlstjenestens

Tegn.

^

W. 34).

Den esoteriske Viden

:

I Kloster og Skole og Kirke og Synagoge frygter man Helvede <>g soger Paradiset;

den, der er vidonde om Guds Hemmeligheder, saar ikke dette Fro i sit Hjærte.

^W. 49, Bd. 24).

»Forrvktheden«. Ekstasen, Gudsvidens Rus:

Jo mere jog gaar ud af mig selv og bliver ikke-værende, des mere er jeg; jo mere

jog ophojer mig selv, des ringere er jog.

Men det underligste af alt er, at i det Ojeblik jeg er mest ædru fra Tilværelsens

Vin, er jeg mest boruset. (\V..351).

Gaa og vælg Korstandsloshed, hvis Du er forstandig, saa at Du kan modtage Vi-

nen af de af Evigheden berusedes Hænder.

Er Du uforstandig, er Forstandsloshed ikke din Sag: ikke enhver uforstandig kan

naa Forstandslesheden"* . (W. 467).

Vi er Elskere og forrykte og berusede idag, vi er Vintilbodero i Magernes Gade

idag.

Helt befriede fra vort eget Væsen er vi bestandig i Alasfens Mihråb idag"'.

W. 272).

Hvis Du ikke dod<r Dig selv og æder Blod i halvtredsindstyve Aar. viser man

Dig ikke V.-j fra Ord til »TiLstandon. "'), ,W. 302 .

Tilintetgørelsen (faml):

O Hjærte, naar Du sidder ved den elskedes Gilde, Icsrives Du fra dit Selv og for-

bindes [netop derved] med dit Selv.

Naar Du drikker en Slurk af Tilintetgorelsens Bæger, slipper Du holt fri for Væ-

ren og Ikko Vær.-n""). OV. 429).

Gudskærliglieden:

Enhver, i hvis Hjærto K;iTli>rh<'d''ns Lys har faaet Plads, om han er af Moskeens

Beboere elb'r af Kirkftis Folk, [er ligegyldigt].

9
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Enhver, hvis Navn er indskrevet i Kærlighedens Bog"''), er fri for Helvede-

og fri for Paradiset. (W. 63).

Hjærtet er en Lampe, der laaner sin Ild fra Hj ærtereverens Kind, og hvis det

dor af Sorg over [Adskillelsen fra] ham, fanger det nyt Liv.

Om Lysets Egenskaber maa man tale med Molhjærterne, thi det er en Tale, som

man begynder paa med de brændte ^*°). (W. 231).

En verdslig Kærlighed har ingen Glans, ligesom en halvt slukket Ild liar den

ingen Gled.

En Elsker maa i Maaneder og Aar, baade Dag og Nat, være uden Hvile og Tryg-

hed og Spise og Sevni^i). (W. 182, Bd. 71).

(Sml. W. 27, 36, 40, 171, 247, 400, 482).

Medens den siifiske Tendens i disse Digte er tydelig nok, er der

andre, ved hvilke der kunde være nogen Tvivl om, hvorvidt Kærligheden

skal forstaas verdslig eller mystisk. Gennemgaaende forekommer de

mig dog at bære det sfitiske Præg:

O ve det Hjærte, hvori der ikke er Brand, det Hjærte, som ikke pines af Kærlig-

hed til den hjærteopflammende!

Ingen Dag er mere spildt for Dig end den Dag, som Du tilbringer uden Kær-

lighed.
,

OV. 117, Bd. 10).

(Sml. W. 230).

Mest tvivlsomt er vistnok dette:

Da jeg blev gammel, drog Kærligheden til Dig mit Hoved i Snaren; var det ej

saa, hvorfra kom da Vinbægret i min Haand?

Den Anger, som Forstanden indgav mig, brød den elskede, og den Klædning, som

Taalmodigheden syede, senderrev Skæbnen. (W. 212, Bd. 71\

Dette er Bestanddelene af det mærkelige Værk, som kaldes »Omar

Khajjåms Riibaijåt«, et broget Kaleidoskop af de mest forskelligartede,

mest indbyrdes modstridende Tanker, fra den krasseste Materialisme

til den mest drømmende Idealisme, fra den mest utojlede Nydelsessyge

til den mest ophojede Etik, alt dette behandlet snart med gemytligt

Lune, snart med bidende Haan, snart med Fortvivlelsens Alvor. Og

endnu mere forvirret er hele Materialet blevet ved den tilfældige Maade,

hvorpaa det hele er bleven rystet imellem hinanden for at ordnes efter

Kimbogstavet. Dog vil jeg ikke paastaa, at alle disse uensartede Ting

ikke kunde rummes i en og samme persiske Hjærne. Hai- vi ikke selv

i vort skarpttænkende ICvropa haft Digtere, der har tumlet lucd i^æsten

ligesaa heterogene Tanker? — Jeg tænker her f Eks. paa Baudelaire,



hvis Di^tiiiiiii: fremhyder ikke faa Analogier nie«! Hiibaijrit. — Hvor

ine<j:('t lettere skulile da ikke et saadaiit F;i'!iomen kiitiiu' treiikes il»Iandt

I'ciseriie, dette Kolk, hvis Fantasi gnr Syvniilespring, me(h'ns Logiken

kommer langsomt haltende bagefter. Ogsaa hos Nasir KhosrQ findes

Jo ikke saa lidt af denne S»indrethed, denne OverstrMimnen af njeblikke-

lige Stemninger, om de end hos ham holdes i Tomme af den stærkt

ensidige Tendens. Jeg regner det ikke for psykologisk umuligt, at

<>iii;ir Kh:i)jaiii kuiitjt' have skrevet Kubaijat i det væsentlige saaledes,

som den nu foreligger i de bedre Tekster. Men jeg gentager d»*t her,

selv de bedste Tekster er paaviselig stterkt forvandskede, hvor stærkt er

det ikke muligt at afgere. Vi savner Midler til at bestemme, hvorvidt

det eller det enkelte Digt er skrevet af Omar Khajjam eller ej.

Men Værkets Værdi er ogsaa ganske uafhængig af Forfatteren. 1

Kubaijat modes og brydes Strumninger, som i Aarhundreder har rert

sig i Perserfolket; Kubaijat er en poetisk Encyklopæ*di over det persiske

Aandsliv, og set i denne Belysning er det utvivlsomt en af den persiske

Litteraturs interessanteste Frembringelser.

m.

Arabiske og persiske Parallelsteder, samt tekstkritiske

Bemærkninger.

Tallene ln'nvi.ser til Kaj'. II).

') Lignende Tanker gaar stadig igen i den persiske Digtning.

Djamrd-ed-din Kaschi siger:

Hvad har y'<r at gore lued Beskæfti;;relso med Verden.^ Je^ »msker Vin og en

Veninde og --t .-de <.u-d. fTårlk'n i ._"i/idM. .T J]. \ ^ I9('i0 i, 74ti

.

Ibn Jamin:

Ein Hueli, ein Winkel, Freunde zwei bis drei,

Doch so, das vier die Zahl nicht ubersclireite,

Ein Bach. ein Lied und Fleisch und Brot dabei,

Die Sehenkin auch als treuen Gast /ur Seite:

Diess, fliiclit'ges Gluik, diess magst du mir bescheidcn;

T'nd Keinen mid' iih in den Welten beiden!

(Sehlechta-Wssehrds Uvers. Nr. J.

9*
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Og Håfiz:

Har jeg en munter og ken Kæreste og en Sanger og en Flejte, en Krog, hvor jeg

kan sidde i Ro, og en Flaske Vin;

og varmer Vinen mig gennem Aarer og Nerver, saa beder jeg ikke Håtim Tai om

et eneste Korn. (Brockhaus' Udg., Riibåi 50).

2) Farrukhi:

Medens Herlighederne viste sig for mit Øje, havde jeg ingen Penge i Haanden,

[jeg var som] et afhugget Hoved paa en gylden Skaal.

(citeret i Djåmis Bahåristån).

^) Ibn Jamin (Schlechta-Wssehrd Nr. 17):

Des Lebens Zweck erkenne im Geniessen.

*) Se Koranen II, 32. — Rudagi skildrer Vinen saaledes (Gott.

Nachr. 1873 p. 725):

Rigtig Vin er den, som, naar blot en Taare deraf drypper i Nilen, bestandig gør

Krokodilen beruset ved sin Duft;

hvis Gazellen paa Sletten drikker en Draal^e deraf, bliver den til en brolende Løve

og frj'gter ikke mere Tigeren.

^) Kisåji havde besunget Rosen i felgende Ord (Sitz. d. kgl. ba3T.

Akad. 1874 II Nr. 9):

Rosen er en Naadegave fra Paradiset; Mennesket bliver ædlere ved at nyde Rosen.

O Rosensælger, hvorfor sælger du Roser for Solv? hvad herligere end Roser kan

Du faa for det Solv, som Roserne skaffer Dig?

^) Det poetiske Udtryk »Druens« eller »Vinrankens Datter« (dukhter-i

rez) skal if. Whinfield være oversat fra Arabisk. Det er bl. a. benyttet

med Forkærlighed af Minutschihri, der deraf har lavet flere sindrige

poetiske Billeder (se f. Eks. Spécimen du Divan de M. par Kaziiiiirski,

p. 35 og 54 samt 22 af den persiske Tekst). Sml. Khaqåni (Rubåi 159

i Salemanns Udg.): »Vi farver ikke vore Kinder med Blodet af Druens

Datter«, og Håfiz (Brockhaus 124,i): »Venner, Druens Datter har bragt

[os] til at angre [vor] Nøgternhed.«

^) Sml. Avicenna, cit. p. 51. — Bujidedigtoren Pindar fra Rai ud-

trykker sig i et Dialektdigt paa følgende energiske Maade: »Daarerne
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sig«'r, at denne Vin er torl»iidi; \*'<^ ve<l ikke iivilke Jvsler iler har

gjort den torl>U(lt.< (Hrowne i J. IJ. A. S. 18!«5 p. 8U9). Og Imad-ed-

dln siger: »Vinen, men ikke den bitre, er forbudt." (Ouseley: Biogr.

Not. on Per.^ian Poets p. 200).

'*) Nergus-i [s ar] mast eller nergii,><-i makhmnr er en staa-

ende poetisk Vending. Formodentlig har dt-n hyppige Anvendelse af

Ordet n er gu s som billedlig betegnelse for Ojet hidført deime Metafor.

othmAn M/iki siger: »I Morgenstunden, naar Du kaster Lokkerne til-

bage fra dit Ansigt, gor dine Øjne og din Kind den benisede Narcis og

Tulipanen tilskamrae.« (Tarikh-i guzida, J. K. A. S. 1901 p. 6)

Azari: i'Hvis den berusede Narcis ser Dig i Haven, sænker den be

rusede Narcis sit Hoved og falder i Sevn.'< (Se Tillæg Nr. 12). Hafiz

taler om >den Aarstid, da enhver, der har seks Dirham, som en be

ruset Narcis lægger dem for Foden af Bægret« (Brockh. 145.5). Sml

Khaqani: Kubai 39. — Undertiden l)ruges Udtrykket >beruset^ ogsaa

om andre Blomster, saaledes Sarådj-ed-din Qumri: -Den berusede Kose,

den svirende Tulipan og den drukne Narcis, dem luir Du bragt, o

Zefyr!« (Dauletschah ed. Brnwne p. 285).

•') Khaqani: »At Vinen er [vor] Ven i enhver Tilstand og For-

standen [vor] Fjende, er det bedste.« (Hubai 193j.

*") Jeg læser med B. og L. be bi k hud i i Stedet for W.s ze

bikhudi.

^') Masud-i Sad-i Salman: »Den doddrukne mærker intet til

Smærten« (ez dard kern agåh buvad mas t-i kharab). Hatiz (93,4)

»Gor mig beruset, saa at jeg gaar fra Sans og Samling og ikke ved.

hvem jeg kommer ihu, og hvem jeg glemmer.«

'-) Om Udtrykket »fra Maanen til Fisken ^ se p. 65. I Mantiq-

et-tair forekommer dette Ordspil mellem mah og må hi næsten paa

hveranden Side.

^^) B. 558 er en Variant heraf, og begge synes at være ret klodsede

Efterdigtninge efter Vandredigtet \V. 332 (Bd. 118. B. 5«i4), hvis

anden Linje er ganske lig tjerde Linje i B. 557. Det lyder saaledes:
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Det er Morgen. Lad os for et Ujeblik indaande den rosenfarvede Vin 0£f slaa

denne det gode Navns og Ærens Flaske itu mod Stenen.

Lad os trække Haanden bort fra vort fjærne Haab og gribe de lange Lokker og

Harpens Strænge.

Forbindelsen nåm u neng er meget yndet paa Grund af Allitera-

tionen, saaledes f. Eks. Kamål Ismail: »Jeg har atter skrabet det gode

Navns og Ærens Tavle ren.« (man takhte-je nam u neng bastur-

dam båz). — Sadl siger: »En Elsker og et godt Navn, Sadi, er som

Stenen og Krukken« (anført i H. liasmussens Bog: Studier over Håfiz

p. 226). Attår bruger det samme Billede om Hykleriet: »Jeg har knust

Hykleriets Flaske mod Stenen« (Mantiq-et-tair V. 1258).

'*) Minutschihri (Kazimirski Nr. 92):

Grib Vinen som et godt Varsel [laa den velsignede Lordag og hengiv ikke dit

Liv til Ul^ykken.

Efter Gloses' Religion er Vinen bedst idag, drik i Overensstemmelse dermed ny

Vin Lørdag.

Hvis Du kan, indret Dig da med en Morgendrik om Sondagen der, hvor Morgen-

drikken er god om Søndagen:

Iagttag Jesu Skik og Lære ved den søde, klare Vin og spark ikke til din egen

Lykke.

Drik Vin og vær glad om Mandagen, idet Du sætter Dig rolig hen efter Mobe-

dernes og Stormobedernes Skik.

Onsdagen er en Ulykkesdag, drik derfor Vin af store Bægre, at den kan forhdje

heldigt.

Om Torsdagen, naar Tommermændene dundrer, kan det skaffe Dig Lindring, at

Du drikker bitter Vin.

Fredagens Anvendelse regner vi ud paa en anden Maade: drik Vin, at Gud kan

tilgive Dig dine Synder.

^') Minutschihri (Kazimirski Nr. 38, i og 3):

Maaueden Ramadhån er gaaet, og dens Bortgang er behagelig for mig; Bairåms-

festen er kommet, Gud være lovet I

I Anledning af Festens Komme og Fastens Bortgang giv inig Vin, Saqi, i Haven

og paa Gronsværet.

Håfiz (10(3.i): »Brat svandt Fasten, og Festen kom, og Hjærterne

rejste sig. Vinen bruste fra Vinhuset, og Vin skal vi forlange.«

^") Håfiz ( 532,1): vSkunt det er Maaneden Ramadhån, bring allige-

vel et Bagger.«
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'^) Miniitscliiliri liar en iiimiter Kal»el. — geni. il-. -i i n'.'^.-i \;int'n't

Form liere Steder i lians Divåii. — uni den besvangrede Drue, som

Gud liar L'jort surt til Straf fur dens Ukyskhed, og som for at gore

Hod betaler Viiii,Mardsmanden at slagte deo og udgyde dens Blod. —
Sml. Citatet ;if l\lirii|;iiii II c.

"^j Dette Ordspil: "ikke at drikke Sorgen, men drikke Vin.- gaar

igen f. Eks. W ."{71 og 444 og Håtiz •JU2.:. (citeret n. 104 .

^'••j Srnl. Hati'z (106,7): vHvad gor det, om jeg og Du drikker

mange Bægre Vin? Vinen er jo af Druernes Blod. ikke af Eders.'

-") Hentydning til Helvedsildeu.

-\) Sadl sætter ikke Pris paa Beng. Han siger med Anvendelse

af det samme Ordspil mellem beng og seng: 'H\is Du spiser Beng.

bliver Du liggende paa Pletten som en Sten; æd hellere Steo med det

samme, naar du a-der Beng.« (Tillæg Xr. 13).

-*) Sml. Hatiz (0.2): Stil Vinbægret i min Haand. at jeg kan

slænge denne blaaligfarvede Kutte bort.« — Bærmedrikkere (durd(i)

keschan). Betegnelse for de mest uforbederlige Drankere, siden hyppigt

anvendt af Håtiz bl. a. 44,5) og Djåmi (Wickerhauser : Bliitenkrauz

ans Dschamis 2^*^'" Diwan. Nr. 4 V. «3).

-^) Hatiz (4u:{.i): Hvis min Vej igen falder lorbi Magerkroen,

vil jeg bortspille baade Dervischdragt og Bedetæppe.« — Samme
(«i86,42j: Jeg er grundig ked af Hosenkrans og Dervischdragt; sæt

<lem begge i Pant for Vin — og gaa med »Jndl

-•') Håtiz (3.")0.5j: vKoni. thi Anger over den elskedes Huliin[læbe]

og det smilende Ba-ger er en Tanke, som Fornuften ikke billiger.

-•') Kiidagi:

Hvad nvttiT det [i IJoii] at vend«» Ansigti't mod Moklca' lu'j vend Hjærtet m»»d

Bokhårå 01; de ^?kt>llIl<• I'iijiT fra Taråz.

Vorhi-rrt' liorer velvillig paa, at Du hvisker EUkuvsord, men dine B<inner hi<rer

lian ikk.- velvillig paa. »^Gott. Nachr. 1873 j>. 72'.t
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-^) Her kan — mærkeligt nok — anfores en Parallel fra Abu Said:

Mine Synder er talrigere end Eegnens Draaber, og jeg kastede mig til Jorden med

bojet Hoved af Skam over mine Synder.

Da led en Stemme: »Regn det for intet, Dervisch! Du handler efter din Lyst

og jeg efter min. (Sitz d. kgl. bayr. Ak. 1878, Nr. 36).

Der dog maaske en dybere Betydning i Abu Saids Rubåi end i

Omars, noget som en Trusel.

^'^) Jeg læser med B. gujand ma-ra ke . . . i Stedet for det

uforstaaelige gujand ma-ra tschu . . ., som W. har.

^^) W. formoder, at der hentydes til Bryllupsmusiken. Heron-Allen

mener, at der tænkes paa den Tromme, som er ophængt udenfor orien-

talske Fyrsters Paladser for at sammenkalde Soldater o. 1. Payne for-

klarer — vist med Rette — Stedet saaledes: j-Omne ignotum pro

magnifico, o: Paradise which sounds so charming, as described by the

pious, may, when actually gotten, turn out to be as little agreeable as

the sound of the drum near the head.« — Det samme havde Adam
ibn Abd-el-aziz, Omar II. s Sønnesøn, udtrykt saaledes i ironisk Form:

Sage jenem, der dicli darob (wegen des "Weinesj sehiniiht, dem Fakih und an-

geseheneu Manne:

»So mijgest Du ihn (den Wein) denn lassen, und hotfe auf einen andern, deu

edeln Wein von Selsebil.

Bleibe heute durstig, und morgen lasse dieh siittigen mit Besehreibungen von

Wohnungsspuren.« ((ioldziher: Muh. Stud. I p. 31).

Udtrykkene »rede Penge« og »Kredit« (naqd og nasie) bruges

ofte paa lignende Maade, f. Eks. Khåqani (Rubai 60): >; Kapitalen af

Livets Kredit og rede Penge er for os alle Ungdommen, men ogsaa

Ungdommen er — intet.« Mantiq-et-tair (V. 3.320): »Enhver, der

har en ren [Karakter], spiller om rede Penge, for Foreningen med

Vennen spiller han sit Hoved bort som rede Penge.« Hatiz (588,2) : >De

rede Penges Paradis er her.« Djami: »Mit ulykkelige Hjærte er smæltet

ved Kærligheden Ild, og i Søgen efter Dig har det bortspillet Tilværel-

sens rede Penge.« (Tillæg Nr. 14).

^) Ibn Jamin (Schlechta-Wssehrd Nr. 25):

Silbernaokin eiinii oder zwei,

Freunde drei, wohl vier, aueh im Vereine,

l>rot, das ausreicht fur den Tag, dabei
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Masse fi'inf, aui'h se<-hH, vi>n altfrii W.-iii.-I

Alsso, seli^' si'-lx-n Ta?«- lan^,

Sjirarli i. Il Holm .I.mii I'aradies, <l<'in achten.

Endnu mnc udæskende lyder et Digt at Abu Xuvas. som Lindlierg

anfurer i svensk Oversa-ttelse i sit Skrift Haruii Arrasrhid i historia

och saga ((ioteborg HMHJ. p. ](i:{):

I>u som klamlnir. att jag drirkor vinet klara,

lilif i liiiiil.ii Marxl f.irdiHmlf låt mig vara!

^'*) Håtiz lejer Vinhusets Dor med Ojenhaarene (T.a). — An-

gaaende de sutiske Ideer om »begge Verdener« se p. 84. Dette Ud-

tryk var almindeligt i den parsiske Teologi, forekommer allerede i de

ældste Dele af Avesta (Edv. Lehmann: Zarathustra li p. 85). Foragten

for »begge Verdener« er en af de allerhyppigste Tanker i den mystiske

og af Mystiken paavirkede Digtning. Nasir Khosrfi siger (Saadetname

V. 6): j'Dig har han (Gud) valgt til at staa over de to Verdener. < I

Mantiq-et-tair fortælles om en Araber, der kom til Persien og saa

en Qalenderbolig; han fandt iier en Haaiidfuld Svirebredre (rind)

uden Hoved og Fod. der havde spillet begge Verdener bort. og som

ikke sagde et Ord- (V. 3408): Hatiz (492,5): .Jeg er en Slave af

Svirebredrenes Attraa, disse Svirebrodre uden Hoved og Fod, for hvem

begge Verdener ikke er et Straa værd.«

•'') Lignende Tanker foretindes allerede hos Here gamle arabiske

Digtere. Saaledes .skrev Abu ^lihdjan ath-Thaqafi paa Omar Ls Tid et

Vers, som (iold/.ilu'r gengiver saaledes:

Wenn idi sterb«-, so beijrabe mich an dio Seite eines Woinstocks. daniit mein

(ii'boiii iiiM-li nacli iiu'int'iii Tode von seineni ."^aftf siili sattisrtMi kdnni'.

(g Abul-Hindi paa Omajjadetiden

:

W'tMin icli »iiimal sterbc, so marhet aus Weinreben niein Todtingowand und oine

Ki'ltiT lassi't nuin (Jrab soin. Mub. Stud. I. |>. 27).

Minutschihri sang:

I mino ipdle Kammerater! naar jeg dur, vadsk da min Krop med den redeste Vin.

indbalsamer mig nn-d Vinkærner og lav mig et Ligklæde af gront Vinlov;

læg mig i en Urav i Vinplanternes Skygge, at det bedste Sted kan blive min

B(dig.

(Ka/imirski 3"J. 9 11 ; ant'ort i Salemann iV Sliuki>vskij ('lireston)atlua p. 32* — 33* .
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^-) Jeg læser efter Bd. tube i Stedet for nu bet.

2^) Ål am -i kb ak, atter en stereotyp Vending. Anvari siger f.

Eks. i et Rubåi: »Støvverdenens ordnede Grundvold forsvandt« (bunjad-i

nizam-i alam-i khåk be-refti.

^*) Den samme Vittighed findes i Firdusis Schahname i en Passage,

som alle evropæiske Udgivere regner for uægte fVuUers I p. 294 n.

7 V. 1): »...Én ud til at brænde, én ud til at spille paa.«

^^) o: Da det er Foraar (W.).

^•^j Moses drog sin Haand ud fra Barmen, spedalsk og hvid (Koran.

XX, 23 efter Exod. IV, 6); Moses' hvide Haand benyttes ofte ligesaa

vel som Jesu livgivende Aande til poetiske Billeder. Haf. 235,2:

»Luften er blevet til Messias Aande og Stevet til en Moskusspreder.«

^^) Flod i Paradis (Koran. CVIII).

^'') Jeg læser med Bd., B. og L. tschu i Stedet for tsche.

^^j I Linje 4 maa der læses nigar (B. L) i Stedet for magar. —
1 en Qaside af Sadi (Z. D. M. G. IX p. 124) sammenlignes Rosen med

Jusuf og Morgenvinden med Zaliklia (Potifars Hustru), der sønderriver

hans Skjorte.

^^) Abu Nuvas (Ahlwardt Nr. 69): >;0 Suleiman! syng for mig og

skænk for mig af Vinen. Ser Du ikke, at ]\Iorgenen allerede bryder

frem, indhyllet i sit Gevandt?« — Samånidedigteren Abu xVbdallåh

^luhammed al-Djuneidi: »Staa op ved Daggry og tag fat paa Morgen-

drikken, naar Hanen galer og Lutens Strænge klinger.« (Ethé i Mor-

geul. Forsch. 1875). — Minutschihri (Kazirairski Nr. 74); »Hej! det

er Morgendrikkens Tid, det w liverken varmt eller koldt, der er liverken

Skyer eller Solskin, hverken Vind eller Støv; bring, o Afgud fra

Kaschmir. den ældgamle Vin.« — Sadi (Z. D. M. G. XV p. 562): »Saqi.

bring Vin! thi Daggryets Fugl lader sin Kind til.-^yne fra det rust-

farvede Æg.«

*') En Lysning, der viser sig en Timestid for det egentlige Daggry.



139

'-J Abu Nasr Oilani: Ved Mindt-i ..m I iiL:iiniiiiii.-ii hi.i-«'r jt-i; nu:

ak Ungdom! ak riigdoin!. (Etlit'« i Sitz. d. kgl. Iiayr. Akad. 1873, 1 p.

H59). — Hiiliz (294.2): »1 Livets Baghold lurer Alderdomsverdenens

List.«

") Siiil. Al.u Said rit. \>. !•!.

^*) (Jinåra satiriserer over Haaliet om Imorgen : »>Linge tusind

Ciaiige hænger Menneskenes IJtirn Haahet som et Halssmykke om Halsen

l>aa ^^Imorgen*.« (Ethé i Morgeni. Forsch. 1875). — Afdhal Kåschi

siger: »Drik idag et Bæger af denne Vin. Du ulykkelige, som lever i

Haahet om lovermorgen!«. (Tillæg 16). — Sadi: »O Sadi! Igaar er

gaaet og ligeledes er Imorgen ikke nærværende; regu Idag. — som

ligger mellem dem begge, — for Vinding (H. Ifasmussen: Stud. ov.

Hafiz p. 1^33). — Hafiz (265.4): Den drager ikke Fordel af Livets

Nydelser idag. den hvem man giver Lefte om Imorgen.« — Ibn Jamin

(Schlechta-Wssehrd No 17):

. . . Nutz den Muimiit; iiiolit jedes >Morgt'n< wird

Des sicliem »Heute« Freiulen in sich schliessen.

'^) Betegnelsen Kro (dejr eller rabatj nm Verden er særdeles

almindelig. Udtrykket kan forfølges helt tilbage til Pehlevilitteraturen.

Saaledes hedder det i Andardj-i Khusrn-i Kavatau (5): »Kegn

Verden for en Kro«, og i Pandnamak-i Vadschorg Mitro
(lianjeshåyagån 169): ->Han (o: Mennesket) maa betragte denne Verden

som en Kro.« — Afdhal Kasein: Verden er ligesom en gammel Kro,

og vi er Gæsterne i den" (dun ja tsihu rabat va må der-

o

mihmantm). Ordet dejr kan ogsaa betyde Kloster. Det forekommer

ligeledes s<»m Betegnelse for Verden to Steder hos Hatiz (23,* og 52.:.),

og skent Kommentatoren Sudi og de evropæiske Oversættere opfatter

det i Betydningen -Kloster . tror jeg ifolge det nysanforte ogsaa her

at maatte tage det i Betydningen Kro.. Det forste af disse Steder

lyder saaledes: »Ikke blot drikker jeg af Krukken i denne Kro, som

fortærer Svirebredrene; mange Hoveder er Ler til Krukker i dette

Va^rksted.« Og det andet Sted: Fra den frie Liljes Tunge iiaaede

[dette Ord] mit (Mf: I deinie gamle Kn« t-r kun df Mfini.'<kt^r> ri;»T-

nini; In'liagelit;. hvis Ihrde er let.v
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^^) Håfiz (I06.;i): »Håfiz! lad [Sporgsmaalet om] »hvorledes« og

»hvorfor« ligge og drik Yin et Øjeblik; hvad Vægt har Talen om

»hvorledes« og »hvorfor« overfor Guds Vilje?«

^') Atter og atter sammenlignes Verden med Stev og Vind. Alle-

rede i Artå-Viråf-nåmak hedder det (Kap. CI, 20): »Og læg ogsaa

Mærke til dette, at Kvæget er Stev, og Hesten er Stev, og Guld og

Selv er Stev, og Menneskets Legeme er Stev.« — Abul-Alå: »Jeg

kom til at sky Menneskene, fordi jeg lærte dem at kende, og fordi jeg

vidste, at Verden er Stov« (Z. D. M. G. XXIX p. 307). — Rudagi: »I^t

Vindpust og en Sky er denne Verden, ak! Bring Vin og lad saa ske,

hvad der skal ske.« (Gutt. Nachr. 1873 p. 720). Og: »Verden er be-

standig som hvirvlende Stev, og saalænge den har eksisteret, har dens

Skik været at krese rundt som Stev« (smst. p. 697). Måhal Kåschi:

»Jeg er en Haandfuld Stev, hvad kan der komme ud af en Haandfuld

Stev?« (muschti-ji khak-am, tsche ajad ez muschti-ji khak).

— Djåmi: »Jord er vort Væsen, ad Tilintetgorelsens Vej blev det

alt sammen til Stev, og Stevet hvirvledes bort med Vinden. '< (Tillæg

17). — Sml. V^. 353, Bd. 121: »Af Stov kom vi, og med Vinden gik

vi.« Se ogsaa n. 33.

*^) Sarab (B, L) giver en mere tilfredsstillende Mening end W's

scharåb. — Sml. Ibn Jamin (Schlechta-Wssehrd No 60):

Was hilft's deiii Fisehe, liegt er todt am Grund,

Dass neu in's trock'ne Stroiiibett schiesst die Fliit!

^^) Håfiz (307,i): »Rejs Dig og hæld den frydefulde Vin i den

gyldne Skaal, for dit Hoveds Skaal skal fyldes med Stev.« — Udtrykket

»Sjælen svæver paa Læberne« (djån be ell. ber lab am ad) o: »Deden

er nær«, er brugt i Mantiq-et-tair V. 240.

^") Sml. Vandredigtet W. 392. der tilskrives Hatiz. Schahid (Mor-

geni. Forsch. 1875):

Igaar faldt min Voj over Odemarkcrnc vod Tiis; jeg saa en Ugle sidde paa Ha-

nens Plads.

Jeg sagde: -Hvad nyt har du at melde fra denne Orken'.^; — Don svarede: »Dette

Ord liar jeg at melde: ak! ak!«
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'•") Al.iil-Ala:

Og livonlan hænger iK't mon sainnifii int-d (jenopstatuldspn af det, som »-r gaa«t

bort, iiaar rn (iaiig Sivet i-r brændt op i den flammende Ild?

Naar Skæbnen én Gang er kommet over os, stiger Orkenkragen ikke mere op, og

det nytter ikke, at do skonn.- stritter imod ''L I). M.C XXIX j. 307 .

'•'-) Aiulardj-i Atiirpat: >Si)i.s ikke Kettor af hvadsorahelst.«

(Le Miis.'oii VI y. i'71).

^') Sml. Nasir Khosril: »En videndes Aandepust opvejer en Verden,

hundrede uvidende er ikke en Finger værd.« (Saåd. V. 101). Og: ^I

Selskab med vise er et Fængsel en Koseniiave; en Have er et Fænsjsel,

naar man er sammen med Daarer.« (Kusch. V. 389). — Abdallah

Ansari: »Hold ikke Omgang med Daarerne. thi Omgang med Daarerne

er va^rre end Doden. tTilLæg 18). — Sadi: Den uvidende hager sitr

overalt fast til alle Mennesker, ligesom en druknende klynger sig til

alt, hvad lian ser. Vær ikke Kammerat med Folk af slet Navn, thi af

Selskabet med Trefodfii iilivor man sort.' (Tillæg 19).

^) /Esel (khar) er et almindeligt Haansord. Avicenna siger (<J<".tt.

Nachr. 1875, Nr. <3. Vandredigt, lig W. 156):

Sammen med de tre tire Daarer, som i deres Uvidenhed har bildt sig ind, at de

besidder Kundskab om Verden,

vær et Æsel! thi i deres Overmaal af Æselagtighed kalder de enhver, der ikke

ogsaa er et Æsel, for en vantm.

Nasir Khosrfi (Actes du VP longr. intern, des orient.. Geburtskasidah

V. 14): »Naar Du har erhvervet Dig et Kige, og Du dog ikke deri

erkender Lykken, da forst ser den vise, at Du er forskellitr fra et Æsel.«

— Ibn Jamin (Schlechta-Wssehrd Nr. 101):

Was liilft Messias-Weisheit, starrt

Vull Ksel <].in Jalirimndort. Herz'!

*^) Nasir Kliosni: Vær tilfreds med det torre Hn»d; naar Du er

det, behnver Du ikkr at bryde dig om Hakkets Hovmod.« (Saad. V. 76,

— Sadi: Ai er tilfredse med det torre Brod og Kutten, thi Hyrden

af egen Nod er lettere end Byrden af Forpligtelse overfor Menneskene.

-

(Gulistan, Gladwin p. 143).
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5«') Abul-Aln:

Vaagn op, vaagn n|i, I vildfarne I thi Eders Læresætninger er kun et Bedrag, over-

leveret fra de gamle.

De vilde kun dermed samle usselt Mammon, og de opnaaede det, og de gik bort,

og dermed dode de lastefuldes Lov. (Z. D. M. G. XXX p. 40 .

Sadl: »De. som sælger Troen for Verden, er Æsler.« (Gulistån,

Gladwin p. 301). — Den ondskabsfulde Satiriker Obejd Zakani betegner

i sine »Definitioner« Troens Mænd saaledes (se Horn: Gesch. d. pers.

Litt. p. 138):

Præsten: Den, der taler, men ikke handler derefter.

Den gejstlige; £n. der sælger Benni-r.

'"') Håfiz (106,4): »Vindrikning, hvori der ikke er Udvorteshed og

Hykleri, er bedre end Askese, der er tilfals, og hvori der er Hykle-

riets Falskhed.«

''^) Nasir Khosru: »Hovmod og Egoisme findes hos Lydighedens

Folk.« (Saåd. V. 146).

^^) Abiil-Alå: »Ve over Livet og Ve over mig og over en Tid,

hvor Usselheden hersker!« (Z. D. M. G. XXXI p. 476). — Håfiz (536,3):

»Verden er ussel, stol ikke paa dens Venlighed. O Du erfarne! sog

ikke nogen Bestandighed hos Daarerne.« — Khaqåni (Rub. 145):

Man siger, at der hvert tusinde Aar af Verden skal opstaa en trofast Mand.

Han er kommet i Fortiden, da jeg ikke var fedt af Intetheden; han vil komme i

Fremtiden, naar jeg er gaaet i Graven af Sorg.

*'°) Schahid: »,]eg valgte Ensomheden i mit Hus, og for hver og

én stængede jeg min Dør.« (Lughat-i Furs, udg. af Horn i Ablidl. d.

kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Gott., Berlin 1897, pers. Tekst p. 12). -

Ibn Jamin (Schleehta-Wssehrd Nr. 29):

Des Mensehen Ungliiek ist sein lluhm,

Und gliicklich ist, wer niidit bekannt ist.

Weil iiur, wer Nicdrigem verwandt ist,

I III Saal der Hohcn gern genannt ist!
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••') (Jul s elm 11 i rfiz: VcnltMi er et Menneske, o^ Mennesket en

Verden." (Hammers I Ml,'. \>. !» 1. 2). Sinl. Vandrefliirtene W. 355 <•[/

W. 497.

**-) Aiivari:

O Hiiimit'llijul! rt'citorer Du an«let t-nd T'Iykkcns Vers? nej! Sætter Du Fredens

Ti-n i Bevægelse for nogen? nej!

O I»u l'laa Hvalv! kender Du andet end dette? nej! (Jiver Du nopet uden at

ta^'e det igen? nej! Tillæg 21).

Affllial Kascht: »1 hver Glæde ligger tusinde Sorger skjult- (dt-r Ip-r

scliadi ha/ar gliam penlian a.st). Hafiz (•i2o ^=-^ Kubai 10):

Ikke upYejer Verdens T.ykk.' dens Tyranni; ikk>' i.iivei.r TilvuTcIo-n-; Xvd.-l-r

dens Sorg;

ikke vilde syv tusiii'ls Aars Ghede i Venh-ii oiivej"- 'iis»' syv Mii;irT.'iis<iaj.'es

Ulykke.

"^) Abiil-Alii: Da Ynglingen dog .skal vende tilbage til Graven,

hvorfor vaager da lians Moder over ham og opfostrer ham?« (Z. D. M. G.

XXX ]K ry]). - Khaqåni (Kub. 185):

Khåijåni! drag bort fra denne Uretfærdighedens Gade; sig Farvel og drag glad

bort fra dette Ulykkeshus.

Livet har Du faaet af Himlen, det er dit Fængsel. <iiv Livet tilbage til Himlen

og gaa bort fri og frank.

Allerede i Pehlevifortadlingen J at kår-i Zariran siger Ministeren

Djamasp: Den er lykkelig, som aldrig var fodt af en Moder, eller

om han var fodt, allerede var dod, eller dog ikke fra det fjærne var

kommet saa langt som ImtIumi.« (Sitz. d. kgl. bayr. Akad. 189(i. II

p. 55).

''"') Kamål Ismail taler om Kunstneren (naqasch). der har

malet denne sknmie Form. <

^•') Afdlial Kaschi: »Naar Pennen er gaaet hen over Papiret, kan

det skrevne ikke forandres. (Ez rafte (|alam hitsoh digar guiie

ne-schevad).

^'•) Nåsir Khosru: »Ingen Sag gaar efter vort Gnske. thi ingen-

sinde gives der os noget Valg.« (Kuseh. V. 493). — Sadi:
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Skæbnen forandres ikke for tusind Klager og Sukke eller for de Smigerord eller

Bebrejdelser, der udtales.

Den Engel, der har Opsyn med Vindenes Skatkammer, bryder sig ikke om, om en

Enkes Lampe slukkes. (Gulistån, Gladvin p. 316).

Sml. Pindår-i Eazi:

Der er to Dage paa hvilke Du ikke skal tage Dig iagt for Dodeu: den Dag, da

det er din Skæbne [at do], og den Dag, da det ikke er din Skæbne.

Den Dag, da det er din Skæbne, nytter dine Anstrængelser intet, og den Dag,

da det ikke er din Skæbne, skal Du jo dog ikke dø.

(Dauletschåh ed. Browne p. 43).

«') Abiil-Alå:

Gud fastsætter for os det værende, og han fuldbringer det, og de vises Visdom

er spildt.

Kan vel det trælbundne Menneske desertere fra sin Herres Eje eller flygte fra

Guds Jord og Himmel?

Vi felger i Fodsporene paa dem, der alt er brudt op, i Bagtroppen af Slaver og

Slavinder. (Z. D. M. G. XXX, p. 40).

^^) Denne Sammenligning stammer fra Indien. Macdonell: J. li.

A. S. 1898 (p. 121-22) og F. W. Thomas i Z. D. M. G. 1899 (p. 364)

anfører et Vers af Bliartrihari, som af Thomas oversættes saaledes:

Where in some house was many au one, there afterwards stands one.

Where again one, there subsequeutly are many, and then too at last not even one,

Even so, swinging day and night like two dice,

Kåla witli Kali plays, a skilful gamester, with the living for pieces.

Kala er Skæbnen tænkt i mandlig Skikkelse, Kali Skæbnen i kvindelig

Skikkelse. Hentydning til Skæbnen i Forbindelse med Skak o. lign.

Spil skal være »an ancient comraonplace.« — Sml. Avicenna:

Skæbnen er en Nardspiller, og vi er Brikkerne; Himlen er de to Tærninger, og

Verden er Spillebrættet. ^Ethé i Gott. Nachr. 1875, Nr. 15).

Nard er et efter Sagnet af Buzurdjemihr opfundet Spil. der skal

være noget lignende som Trictrac. — Interessant til Sammenligning er

ogsaa denne Replik af Sanclio Panza i »Don (^uijoto; (Parte II, cap.

XII): > Brava comparadon ! dixo Sanclio, amique no tan mieva. que yo

no la haya oido muchas y diversas veces, como aquella del axedrez que,

mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en aca-
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baiiilose el jui'gM, todas se mezclan jiintan y liarajaii. y dan cun ellas

CII llli;i holsa. ijllt' t'S cniiin «l;ir cuti I:i \iil;i i-ii I:i »fi.iiltlir:i

''•') lJål»å Tållir: Del er det iil\kkeliriiii,'eiide Hiiiiiih-ilijuls Skyld,

at mine aalme Saar stadifj er fulde af Salt« (Hiiart i J. A. 1H85, Nr. 4iM.

— Nasir Kliosnfi: >Vi b»»r ikke sorge over alt det, som tilskikkes os af

det ulykkebringende Himmelhjuls Omdrejnings (Kusch. V. 491). —
Anvari taler i et h'ultai om ^Hjulets onde Karakter (bad-kli ujij;

sml. Citatet af Anvari n. 02. — Khaqani kalder det (Kub. Xr. 67)

»et Hjul. der er vant til at gore det ondec (bad-aijln) o. s. v. —
Hartz udbryder trodsigt (353,6): »Jeg vil slaa Hjulet sonder og sammen,

hvis det ikke drejer sig efter min Vilje! Jeg er ikke den, der lader

sig ydmyge af Himmellijulet. — Det er overhovedet et af de aller-

hyppigste lieux communs. og det var det allerede fer Omar Khaijams

Tid.- — Minutschihri siger saaledes: »Xaar vi har grebet Bægret, vil

vi høre et Par Vers om Hiinnielhjulet. og idet vi drikker Vin mellem

Jasminblade, vil vi ud.slette alle Bekymringer.« (Kazira. Nr. 69,3).

^") I Sclifiliiiåiiie tindes der i Slutningen af Iskandars Historie

(Mohls Udg. V. p. 262) en Klage fra Digteren over Himmelhjulet, der

har gjort ham gammel og ulykkelig. Himlen svarer, at der er intet

at bebrejde den. Du er i enhver Henseende hojere end jeg. du fostrer

din Aand med Kund.skab. Du spiser og sover og vælger, hvor Du vil

fæste Bo, Du kan soge Vejen til det gode eller til det onde. For mig

er der ingen Vej til alt det, Du taler om. Sol og Maane har ingen

Kundskab om det. Bed ham om Lise, der har skabt Vejen« o. s. v. —
Nasir Khosru siger: »Hvorledes skulde Himlen kunne give Dig Fasthed,

da Himlen selv ikke har nogen Fasthed?« Tillæg 22). — Mantiq-et-

tair (V. 147): »Hvad andet formaaer Himmelhjulet eml at være for-

virret og miste Fodfæstet? Hvorledes skulde det vide, hvad der er bag

Forhænget?«

^'> Nasir Khosru:

o (Jiiul! j<'Lr har IJ.t. iiaar jeg siger, at al llykke koiiinur Ira l>ig; og dog tor jog

af Krv<,'t iui'i>]i>' ymte et Ord derom

De skormc Tvrkerpigtrs Lælnr og Tænder behovede Du ikke at havf skabt i^aa

dejligt'.

Til Vildtet raaber l>u: >Hallo, hallo . . . tlygtic o^' til Hunden niab-r I»a Hall.

for at den skal lobe efter d«t.

nt
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(Dette Digt er meddelt i Brownes Hcjseboskrivelse A Year amongst

the Persians«).

'^-) Ifølge Kremer (Kulturorescli. d. Orients II. )». 411) sammen-

lignede Amr ibn Obejd (paa Valid ILs og Jasid lli.s Tid) Livet med

en Ørkenrejse, hvor man oprejser en Teltlejr paa Holdepladsen for efter

et kort Hvil at forlade den og drage videre. — Abul-Atahijå siger:

Dot Hus, hvori vi lever, er et Hus. hvori Beboerin' ikke forbliver.

Hvor mange, hvor mange Mennesker har ikke allerede beboet det, og Nat og Dag

er gaaede bort med dem

!

De var en Karavane, som fandt et Hvilested, og de hvilede sig der en kort Tid,

og saa drog de bort. (Beirutudgaven ]i. 105\

Abul-Ala (Rieu: De Abiil-Alae vita et carminibiis p. 125): »Mennesket

er en rejsende, hvem Træets Skygge er nok, saa at han ikke l)elutver

at opstille Teltreb og Teltpæle.« Sml. Håtiz (644 = Rub. 29):

Oversvømmelsen nærmer sig fra alle Sider Livets <Jrken, og Livets Bæger begyn-

der at fyldes.

Giv Agt, Mester, thi ganske stille bærer Skæbnens Lastdrager Bagagen ud af

Huset.

^^) Disse Lygter er af samme Art som de bekendte kinesiske Lygter

til at folde sammen. De er bemalede med Figurer, der bevæger sig

fantastisk, eftersom Lygten svinges i Haanden.

'^^) En rød Blomst, der stadig bærer Navnet »Sijåvusch'es Blod«

(k hu n-i Sij avuschan), skal være opstaaet af de Bloddraaber, der

faldt fra den dræ))te Sijåvusch'es Legeme. (Se Sehahname, Vullers 11,

p. 664).

'^) Ibn Jamin (Schlerhta-Wsschrd Nr 101):

Denn manches Veilchen, das im Tlial

Dem Schooss der Flur entbliihte, Herz,

War einst ein Mal, das einst eininal

Auf hdldi'ii Wangrn gliilite, Herz.

Khodja Ali Schahfd) Tarschizi: »Det er ikke underligt, om Roser blom-

strer op af Støvet, thi saa mange Væsener med Rosenlegeme sover jo

under Støvet.« (Dauletschah ed. Browne, p. 396).



'') Ml'iI (»rilt'iif: Kliinljii. |iis(li <••/ man ii tii Icjl ii naliari

iMidast tiltalti' l)ii:ti'n'ii Madjded <liii Hainijaris Hustru sin Mand.

<l.'r liavd«' ..iisk.-i ImmhI.' dn.|. (T;"irikli-i gii/ida. J. H. A. S. 1901. p. 19).

") Al.rd-AIA:

0«r ikke ojmaar diii Hiriniiiiulso, der vender tilbajri- til Pottemagerens .Materiale

for at formes til Xvtti-trfiistande.

Maaske laves iler en iJaiii.' af liani et Kar, <><: liv. -in d'-r vil. spiser og drikker

deraf;

og lian bringes fra Land til l.and. <>g v.d ikke deraf. V.- iiv<r ham, selv efter Til

intetgorelsen skal lian vandre. Z. 1> .M < i. .\X\. p.48).

Billedet er lier l»ygget paa et Ordspil mellem tak li k ha r. BerMmmelse,

og fa k il k li ;i ). Pottemager.

^'*) Sml. Hatiz (199.4): »Cuih Bægeret med Ærefrygt, thi det er

sammensat af Djemsehids og Bahmaiis og (^ohads Hjæriieskaller! —
»Det er Feriduiis Finger og Kaikhosrus Haand, Du har sat paa Hjulet!-

tilraaber Omar Khajjam Pottemageren. (W. 437). — Ibn Jamin (Schleehta-

>\'v-<rlird Xr. 1(11):

Und nianch ein sehlichter, ird'ner Topf,

Den Tupferhande malten, Herz,

War einst vielleicht ein edler Kopf,

Auf welclieni Kronen stralilten. Herz

!

") Sml. Hati/ -Jil-i (citeret n. 45).

«") ..: Hinmirlkugb-n.

^') (i 11 Ise ha ni råz (Hammers Udg. V. 240—42):

Man kunde .sige, at disse Himle drej<r sig Dag og Nsit som en Pottemagers Hjul.

og at d.n kynilige (ind hvert njddik laver en ny Krukke af Vaml og Ler.

.\lt, livad der tindes i Tid og L'um, ir af .ii .M.ster og fra et Værksted.

**-) .Maiitit|-.'t- tair V. 2.">tl: Jeg er et Atom. der er gaaet

tabt i en ."^kyiigc. . - (Milistån ((iladwin p. ;{(»1): .-Livet staar i ét

Aandedræts Vareta'gt. og Nfnieii er en Tilvierelse mellem to Intel-

heder. - Håli/ ('^'lO.-): Vcrdi'ii i>ir \'erdeiis Sager er altsammen

intet i intet.

10*
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^^) Årif. det sutiske Terminus.

^*) Djåmi: >^Verdens ydre Form (s ur et) er en forvirret Drøm.< (Wi-

ckerhauser 8,g). — Livet er ifølge Ibn Jamin (Schlechta-AVssehrd Nr. '20)

Kin WassortruE^bild. das auf Wusten fållt.

Riii wiister Trauiii, der Sclilafeiide bethorte.

^5) Abu Said (Ethé Kub. 7):

Skønt mit Hjærte ilede længe rundt i denne Orken. gik dot ikke et Haarsbred

frem i Viden; kun evede det meget Haarklovcri.

Selv om tusind Sole straaler i mit Hjærte, naar det til syvende og sidst ikke

Fuldkommenheden i et Støvatom paa Vejen.

JVl antiq-et-tair Y. 106—7: »Da ingen af Profeterne og Guds

Sendebud forstod en Smule af det bele, bojede de alle afmægtige Hovedet

i Støvet og udbrud: »Vi bar ikke kendt Dig«.« — Afdbal Kåschi: »Vi

grublede hele Livet igennem liver Nat og hver Dag: forvirrede kom

vi, og forvirrede gaar vi bort.« (Tillæg 23).

^^) Billedet med Forhænget (par de), der skjuler Gudsmysteriet,

findes f. Eks. i Mantiq- et-tair V. 147 (cit. n. 70) og V. 188—89:

»Du, som holder Dig skjult bag Forhænget, fjærn Forhænget tilsidst

og lad ikke min Sjæl pines.« — Hakim Sanaji: »Den Dag, da Du viser

dit Hoved udenfor Forhænget, da ved jeg, at Du vil styrte Verden i

Undergang.« (Tillæg 24). — Håfiz (115,6): »Ingen ved, hvad han, som

har tegnet denne Himmelcirkel, bestiller bag Hemmelighedernes Forhæng.«

"^^j Nasir Khosrii: »Ikke en eneste kom tilbage af dem, der gik

bort; ikke en eneste vaagnede af dem, der faldt i Søvn.« (Kusch. V. 486j.

«») Sml. p. 38 n. 2.

'^^) Paa samme Maade siger Adib Sabir: »Idag gik som Tgaar, og

den kom uden Tøven; Imorgen, som skal komme, vil gaa ligesom

Iforgaars.« (Tillæg 25).

'^*') Egt. uden Hoved og Grundvold (bi sar u bun). Det samme

Udtryk bruges om Himlen i Khaqauis Kub. 163 og af Lutfallah

Nischripuri (se Dauletschah ed. Browne p. 318). Hatiz betegner (508,5)

Himlens Handlinger som »uden Hoved og Fod« (bi sar u }>a).

^') Djami: »i alt, hvad jeg greb efter, fandt jeg kun nagende

Sorg; saa trak jeg min Haand tilbage fra alt og fandt Hvile.« (Tillæg 26).
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•'-) Anvari:

Si<l>'M jf)J liar vask'-t l{i-LMr.t- Ihi^inl fr.i St..v\. r.iiii.n ,r v.\\i\ Kaiii..t1i" r.ii-t

lor Verdens Stev.

v^ Hiiabi't oiii Kviwlieileri k;^ l'ngi.-ii lor 1 iiiiii'tLr"r.i-.ii ii.ir ii.ria'it mi;: 'i-i
J-'JJ

•T dt»(i for Vi-rden, hvi skulde jo<j da frygte Dotleii .' Tillæjr 27).

»=•) .Maiiti.i-et-tair:

Ikke et njeblik ken<ler lian ;.): den, der vandrer i Ka'rlii,'hedens Dal) til Tro eller

Vantro, ikke en Smule kender lian til Tvivl eller Sikkerhed;

godt ojj ondt er det samme paa hans Vej, naar Kærligheden kommer, eksisterer

hverken det ene eller «let andet. V 3317—18,.

•'*) Fif'ter Hcroii-Alloiis Oj.fiittelse (»r MeiiiiiLreii hermed eii Sainmen-

liguiiig nit'lleiii l'laiii'tt.'rnt.' oi,' Menneskene; <let er vel ogsaa den rime-

ligste Forklaring, og i saa Fald er P.s Læsemaade niere forstaaelig end

Læsemaaden i de andre Tekster: «... er der Skabninge. som skal

leve, saa længe Gud ikke dur.« Desværre er P. i det hele temmelig

skodeslost atlattet. saa man maa være forsigtig med at bygge derpaa.

— Sml. Nasir Khosrus Sjælevandringsteorier. Siden har Sufiernes

stdrste Digter Djalal-cil-din IJuiiii optaget dem (se Horns (ieseh. d. pers.

Litt. p. Kiii).

''^) Al ir, Alfabetets forste og tillige i Formen mest usammensatte

Bogstav, der ogsaa gælder som Taltegn for 1, er naturligt blevet Symbol

paa den ene Gud. — Hatiz siger (416,8): i^Ikke staar der paa mit

Hjærtes Tavle andet end Vennens Skikkelse Alif.- — I Mantiq- et-

tal r udtrykkes Enhedserkendelsen bl. a. saaledes (V. 116): Gaa i En-

heden og hold Dig udenfor Tolieden, hav kun ét Hjærte, én t^ibla og

ét Aasyn.'<

'•'*'') Sml. Abu Said (Ethé Nr. 17, cit. p. 81) og Gulsohan-i rå/

(Hammer, V. 138): »Du (o: Menneske) er kun Genskinnets Uje, han

{o: Gud) er Ojets Lys, ved (3jet ser hans Oje [sit eget] Øje.«

'-'') Sml. -Maiitiij-et-tair V. I.;?; 1 dette Hav, som er selve

ilet umaadelige Ocean, er Verden et Atom og Atomet en Verden.

•"*) Suzani siger: Fire Ting bringer jeg, o Herre, som ikke tindes

i dit Skatkammer: Intethed og Armod og Fejl og Synd bringer jeg.

-

(Tarikh-i guzida, .1. H. A. S. HMiO p. 75.")).

'•') Ilden i Harmen og Taarernes Vand figurerer stadig Side nm
Side, naturligvis navnlig i Kærlighedsdigtningen, baade den verdslige
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og deii mystiske; se f. Eks. Citateriio af Firdiisi og Ahiizzi \>. 69— 70.

Baba Tahir (Huart Nr. 47). > Bestandig ev mit Hjævte luldt af Ild og

mine Øjne vaade.«

''^") Mantiq-et-tair V. 216: •() Du. som tilgiver min Synd og

modtager min Undskyldning, jeg er pint paa Inindrede Maader. livorfor

vil Du da pine mig mer?«

"") Salman Savadji: Igaar bred jeg Bægeret sander i Anger, og

idag brod jeg Angeren med Bægeret.« (Tillæg 28). — Sadl: »De som

i Ramadbån sønderbrød Harpen og Fløjten, brød Angeren, da de lug-

tede Rosendnft.« (cit. af H. Rasmussen: Stud. ov. Hafiz p. 228). —
Hafiz 294.g: »I den Hensigt at angre satte jeg hundrede Gange Bægeret

fra mig, men Saqien lod ikke være med at sende mig elskovsfulde

Blikke." — Djåmi: »Jeg angrede — og brod Angeren den første Dag«

(kar dam tube schikastam-ascb ruz-i nukhust).

^°^') Hafiz 357i,: >Paa Rosens Tid skammede jeg mig ved An-

geren over Vinen.«

^"^) Abdallah Ansari: »Af Frygt for mine Synder føler jeg mig

atter sorgbetynget, ved [Fortrøstning til] hans Naade faar jeg atter

Glæde i mit Sind.« (Tillæg 29).

^"^) Abii Nuvås (Divan iibers. v. Kremer p. 135):

o HeiT sind meine Siinden gross:

Die Gnade dein, o Gott. ist grosser.

Begnådigt du die Froninien nur.

Wen sollt' anrufen dann ein Bosor?

Ibn Jamin (Schlechta-Wssehrd Nr. 70):

. . . Ei: nur \vo Schuld ist, kann Eibannen suin,

Und kein Erliarinen brauclits, wo kcino Siinden!

Hafiz (292,.^): »Drik Vin til Harpens Lyd og drik ikke Sorg; og

hvis nogen siger til Dig: »drik ikke Vin,« svar da: »han er den til-

givende«.« — Udtrykket »Angerens Blod« findes f. Eks. hos Djami

(Wickerhauser 13.7).

^"') Livet betegnes meget hyjipigt som et Laan (arijet). Saaledes

.MMilAlaiiija:

Sandelig Verden er for ^leiineskene en Sum. der er lagt i deres Hænder som it

Luan.



^[••ii vid o^ ViiT f'orvisM-t oin, at ili-t ••n (imij,' hliver niMlvtinli;rl, n.1 J. Iti; L;iaii

lMtal..-s tilba«:.. H.-irntud}:. |.. 106 1,

A Itu IA lå: -Saiidelii,' (iavenn' >'v alli* kim vt Laan. og det er taabe-

ligt. iiaar man »iiisker, at ili' skal i,Mves.« (Z. I). M. G. XXX \>. 44 1.

-— Xåsir Kliosrii: 4)onri»' Molig. der er {j^ivet Os .som Laan, bliver ikke

hos nogen; hver ng cm iiiaa rvste den af sin Kappe.c (Sa.ld. V. 249).

— Khaqani (Kul». 227): Har Du noget Navn i denne laante Tilværelse?

naar Dii skal give Laanet tilliago. hvem or Dii saaV

""') Atdlial Kåschi siger: Tilgiv denne din Tjener, sum kommer

[til Digi hele Livet igennem; Ii:ni li:ir in'j.Mi IMad> mh-n v.-.l .ijt H..f.

-

(Tillæg 3U).

*''^) <>ni Viden »>\n (irundlag for Ihd, se p. !io— 9<i.

""^) Selv hos Ateisten AKul-Alii giver Gengældelsestanknn sji: Mf

og til et fromt Udtryk:

Opspar ikke Fode til iinoriiren eller iuveriiiorgen. Foden slaar nok til til hver Datr.

ilen opspar gode (.iierninger. som Du kan nyde til den ringeste Kost, saa at Du
kan vide: dette er altsaninien til Dommedag. (Z. D. M. G. XXXVIII |». 501).

^"'-•) Na>ir Kliosru: »Nedriv ikke nogens Hus af Had; thi den. der

gør ondt, vil selv komme til at lide ondt.« (Saåd. V. 31). — Ibn

Jamin (Nr. 95):

Willst thi, mit dem tjluck zur Seite.

Schroiten auf Verstandespfaden

:

Nimnier tbiie und bereite

Was dem Niichsten konnte schaden.

"") Ma n t i(|-et-tair V. 686: ^Enhver, som har bortspillet sit Liv.

er befriet fra sit Selv. paa Vejen til sin el>kede er han befriet fi>r

godt og ondt.

'") Abdallali Ansari: Den. der kender Dig. hvad skal han med

Livet'? hvad skal han med Born o<j; Familie og HjemV' (Tilheg 31).

'*-) Med L'ldkappen hentyder Digteren ligesom Alui Said (p. 85)

til de Silfier. der gaar op i tom Formalisme. - Den fra den gammel-

persiske Sagnhistorie stammende Vidundertugl Simurgh er i Mantiq-

et-tair Kongen, hvem Fuglene soger paa deres besværlige Hejse,

Symbolet paa det guddonmielige Mysterium. Iglen optræder samme-

steds (V. 979 ti.) som den. der ikke \il forlade sin Huiu, hvor deu
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venter at tinde skjulte Skatte, for at drage med paa den farefulde

Kejse. Ildhimlen, den niende Himmel, er Guddommens Bolig.

"^) Naqu.^, der anvendtes af de kristne i Stedet for Klokker.

"•\) Kendetegn for Jader og kristne i Modsætning til Muhamme-
danerne; Bæltet havde jo tillige altid hørt til Zarathustriernes Dragt.

'^^) Sadi: »Sadi, efter Elskernes Mening er fornuftige Folk vanvit-

tige (madjiiun) og Madjnfm klog« (cit. af H. Kasmussen: Stud. ov.

Hafiz p. 230).

^^•') Koranen VII, 171: Alastu bi-rabbikum, »er jeg ikke

Eders Herre?« Guds Spergsmaal til Adams ufødte Efterkommere. —
Sml. Sadis Bostån (ed. Graf p. 201): »Svirebrødrene i Alast'ens

Eremitbolig er berusede ved én Drik Vin, indtil Dommedagsbasunen

lyder.« — Hafiz taler om Alast'ens Vin (151,5) og Alast'ens Bæger (225,s).

Udtrykket »Maskernes Gade« (kuj-i moghån) er brugt af Abu

Said (Ethé, Kub. 61). Sml. p. 66.

^'^) »Tilstanden« (hal) o: Ekstasen. — Sml. Manti(j-et-tair

V. 3217: »Du maa træde ind midt i Blodet og forlade alt andet.«

^'^) Læsemaaden i sidste Linje er tvivlsom, W. læser bud va

nebudegan, medens Parallelismen nødvendigt fordrer bude va nebu-

degån, hvilket Metret ikke tiUader; B. læser bud va nebud-i an,

hvorved Parallelismen frelses, men det er ikke let at se, hvortil an da

skal vise tilbage.

11«) Udtrykket deft ar -i ischq er brugt af Abii Said (Ethé, Kub. 37).

1-") Sammenligningen mellem Gudsøgerens Hjærte og Møllet, der

tiltra'kkes af Lyset og opbrændes er meget yndet af Sufierne, se f. Eks.

Allegorien i ]Mantiq-et-tair V. 3958 tf. og Fortællingen i B ost an

ed. Graf p. 224. — Baba Tahir siger: »I Universet er der ikke et Mol

som jeg, i Verden er der ikke en forrykt som jeg.« (Huart Nr. 28). —
Djåmi: »Lyset udstrækker sin Flammetunge for at hidkalde Elskeren,

men denne straalende Tunge kender kun Møllet.- (Wickerhauser 1,3).

^'^^) Mantiq-et-tair V. 3508: »Hvis en Elsker kan sove anden-

steds end i Ligklædet, vil jeg vel kalde ham en Elsker, — men kun

en Elsker af sis selv.«
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